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శ్ త రే అం అ 
మిజారీ విశ్వవిదా అయ హ్మతీకా రచనా పాఠశాఅలో (ప్రధా 

నాచార్యు జైన (ఫాంక్ లూథర్ మాట్ ఆమెరికా జాతీయ వీరుల 

జీవిత చర్మితలనుం-వీ స్వీయ చర్నిత్రలనుంచీ కొన్ని ముఖ్య భాగాలను 

సంకలితించేసీ (ప్రచురించిన “A (GAllery of Americans” అనే 

(గంథాని కిది సంక్షీషప్తానువాదం. 

ఒక జాూలీయొక్క. నిజనసన గొప్పతనం ఆ జాతిలో జన్నించిన 

మహాపురుషుల జీవిత విశేషాలవల్ల నే విశేవంగా విళదమనవుతుంది. ఈ 

సత్యాన్ని గు ర్తించే లూథర్ మట్ జార్జి వాషింగ్లన్ మొదలు (ఫాం 

కిన్ డి, రూ'క్వెల్డ్ దాకా గల అమెరికా అధ్యమలలోను థామస్, 

స్. ఎడిసకా మున్నగు విశానళా న శ్రు వేత్తలు, నూకనయం (త్ర నిర్మాతల లోను, 

ఎనుర్సన్ మొదలు వాల్త్ విట్ మన్ వరకు ష్ రచయితల లోను 

(పముఖులై న వారి జీవితాలలోని విశిష్టతను నూచించే రచనలను సేకరించి 

“A Gallery of Americans’ అనే (గంథం (పచురించాడు, ఇంకా 

ఇతర రంగాలలో (పజాదరణ పాతు'లెన ఇతర నుహో పురుషుల జీవిత 

పద చి తాలుకూ-డా అందులో చేర్చబడినవి, అయితే _ తెలుగువారికి 
షం పా, వినోద దాయకంగాన్కు సుబోధకం-గ్రాను ఉంజేఏి, 

అమెరికౌ జాతీయ జీవితాన్ని పరిచయం చేయజాలినవీ అయిన పన్నెండు 
(ప్రముఖ వ్యాసాలు మొత మే ఈ జో్యోతిర్మాల ౨ రూపం పొందినవి, 

జూతులమధ్యా, దేశాలమధ్యా, ఖండాలమధ్యాా "పెరిగిన కృతిమ 

క్ డ్య్యాలు కూలిపోయి, విశ్వసౌ(భా(త్రమే ప్రునాది మిద ఏక జగత్ 

(ఆ్రకుక్వం స్థాపించబడాలం సే, అందుకు నాందిగా (పతి జూతీకీ 

ప పపంచంలోనీ ఇతర జాతులన్నిటితోను హోర్డికమైన పరిచయం 
ఏర్పడాలి ! ఆ ఉదాత్త లయ్యూన్న్ని సాధించడానికి" ఈ చిన్ని (గంథం 

ఉపక రించగలదని ఆశిస్తున్నాము, 
మో జాతీయ జానమందిరము పక్షమున ఇతర (పపంచ మహో 

పురుషుల చరిిత్రలనుహాడా త్వరలో (పచురించగలమని తెలుపుటకు 

సంతనీంచుచు'న్నా ము, 

ఇట్లు 

25.7.”ర5ర5 మాగంటి బాపినీడు, 
మ (దా సుం నంపాదకుడు, 
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(వాషీంయ్యాన్ లోని (ప్రముఖ లఅతుణమూూ ఆయనను మహోపురో 

షుని-గా చేసీన సుగుణమా ఆయన నిజూయితీ, ఇటీవల ఆయన జీవిత 

చరిత్రలు (వానీన వారు ఆయన సర్వతోముఖ (ప్రతిభపట్టను, ఆయన 
రాజ్య కార్యభురం ధరత్వము పట్లను సంశయాలు (పకటించారయ, కొన్ని 

అయనను తన ేశీయులకు (పీయతముని-గా చేసిన ఏకైక అతణం: 

తనము తాను వంచించుకొనకపోవడం, తాను గాఢంగా నమ్మిన విష 

యానికి ఆశ్మార్బణచేసి పనిచెయ్యడం _ ఆని మొతం ఆందయా 

అంగీకరించారు, 

వాషింగ్ల న్ (పకృతిలోని ఈ మాలిక సత్యాన్ని గు ర్హించినందు 

వల్ల నే ఒకప్పుడు క) స్తవ మతోద్య్యోగి గాను సంచారపుస్తక వీకే 

గాను పనిచేసిన మాసన్ లోకీ ఫీమ్స్ అమెరికా తొలి అధ్యతుడెన 
ఈ వాషింగ్టన్ జీవిత దరిత్ర (వాన్తూ బాల్యంలో ఆయన తన తెండి 

డగ్గర పొందిన శిత్నణకు, విద్యాభ్యాసానికి సంబంధించిన కొన్ని కథ 



2 ణే సనిర్మాల 

అను కూడా అందులో చేర్చాడు, ఆ కథలు అమెరికౌలో సాంఒదా 

యిక గాథలు-గా స్ట్రప డిపోయినవి, చెర్రీ చెట్లు కథ కలర్స్ తే 

"కావచ్చు (బహుళః గేకల్పిత మే నేమో కూ జా; కొని, అది ప. న్ 

స్వభావాన్ని గూర్చిన (ప్రజల భావనకు పూర్తిగా సరిపోయిన కా. 

ఏమ్స్ సవానీన “వాషింగ్టన్” చరిత్ర సాధారణ పాఠకులకు ఊ 

మెనద్సి అత్యధిక సంఖ్యలో (పతులు చెల్టీనవి. దానిలో నుంచే. 

కింది కచ్చ గ్ర? చెట్టు గాథ (గహించబడీనది, 

మేమ ఎంచిన రెండవభాగం థామస్ జెఫర్సన్ ,(,వాసిన 

“ఆనాస్” లోని ఒకభాగం, దీనిలో మర తీవర్ల సమా జేశంలోని ఒక 

చంఘటన చి త్రీంచబడినది,] 
ఖీ 

క్ (రీ వ ట్టు 

చిన్నతనంలోనే జార్జి కిన సత్యమునందు అనుర_ రి పైభ్రి 

గొంచటానికి అతని తండి వావీంగ్లన్ వడ్డంత (శమ యారిసిస్ 

తన (వీయపుత్రుడయిన -ఒలిమేకన్ “విషయంలో పపూచా 

వడి ఉండడు, వాషింగ్గన్ కొడుకుతొ ఇలా అచేవా?ం : 

“జార్! యువరుడికి సత్యం అత్యంత సుందరమైన ఆభన:30, 

నిజాయితీగల హృదయం, ఆడినమాటల్లా విశ్వసింవ SN 

దిగా ఉండే పరిశుద్ధమైన వాక్కూూ గల బిడ్లను మూడణానికి 

చను 50 మైళ్ళదూరం ప్రయాణంచేయవలనసీ వచ్చినా ల ఈక 

చెయ్యను. (పతివ్య_కి క్రి దృష్ట్రలోను అటువంటి బిడ్డ ఎంతో 

అందంగా కనబడతాడు, అట్టి బిడ్డని తల్లీదం[4లు 

అమితంగా (జేమిస్తారు. ఆ బిడ్డ బంధువులు అతన్ని కాచు 

క్రొని గర్వవడతారు ; తమ వీల్లల ముందు నిరంతరం ఆశాన్ని 



జ్య్యోతిరా బల వి 

(వశంసిస్తూ, అతన్ని అనుకరించమని వారిని హోచ్చరిస్తారు; 

అతడు నాగానే తమ బిడ్డలను సన్నార్లంలో చెట్టటానికి 

వచ్చిన ఒక చేవకామూ ర్తి ర్తి అస్నంత ఘనంగా అతన్ని 
'లాలిసారు. 

“వక =ంశోవేపున - జార్ ! అబచాలాడటం శొగా 

అలవాశై పోయి, అతనిమాట ఏదీ నవు టోనికి పీలు లేకుండా 

పోయిన క ర క వాడి నంగతి చూడు! వాడెక్క_డికి వెళ్ళినా అన 
పం వ తలి ల్లిదం[డులై నా తేమ బిడ్లలు ౨ వాడితో 

కలసి తిరగడంమూ స్వే హాడిలిపోతారు. జార్డ్ ! నాతండ్రీ! ని 
వటువంటి చోకవష. 1 అవటం కళ్ళారా చూోోడడంకంాటు నివు 

నాకు ఎంత (సియతిముడి వై నా, en నిన్ను మృత్యు 

"దేవత క ర్చంచ డానికై నా నేను ఇష్టపడతాను ! చిన్న 

"అడుగులతో నాతోకూడా వరుగులు -పడుతూజఉిండే నిన్ను ౪ 

(కును తెణికినలాడే చూపులతోనూ, తియ్యని తోక్కు_సలు 

కులతోనూ నాజీవితంలో అత్యధిక సుఖాన్ని కలిగిస్తున్న 
నిన్ను చేశేతుల వదలుకోడం వాలా కస్టమైనదనేమాట 

నిజమే! అయినా సశే- నాబిడ్డ గ అబద్ధాలకోరుగా తయారన్ర 
తూండగా ాపపలసనోవడం "కంటు వాణ్ణి వదలుకోవడమే 

నాకు ఇష్టం. - 

“నాన్నా [?” అని పిలిచి, జార్జి గంభీరంగా తండిని 

అడిగాడు: “నే నెవ్వుడై నా అబధ్ధాలాడుతున్నానా ౪” 

“చేదు జార్డ్ | నుఫ్వ్వు అబద్దాలాడకుండా ఉన్నం 

దుకు నేను భగవంతుడికి నమన్కరి స్తున్నాను, బక ముందు 
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కూడా నీవు అబదాలాడబోవనే ఆశతో నంతోవవక్షు 

తున్నాను. కసీనం నావల్ల నీకు అటువంటి అవమానకర 

మైన అవరాధం చేయవలసిన అవసరం ఎన్నడూ కలుగ 

బోదు. నిజానికి "చాలామంది తలిదం(డ్రులు చిన్నతవ్వుకి కూడా 

పిల్లల్ని కొడుతూ బలవంతంగా ఈ దారుణాభ్యాసానికి వాళ్లు 

పాల్ప డేటట్టు చేస్తారు. వురోసారి తవ్వూ చేసినవ్వ్యడు మొదటి 

నారి చెబ్బలతో + జేజాూర _త్రిపోయిన ఆ పసిహృదయం దండన 

తప్పించుకోవడానికి మెల్లగా ఒకే అబద్దం జారవిడు స్తుంది, 

సీ విషయంలో మాత్రం జార్జ్ | నే నెవ్వుడూ చెబుతూనే 

ఉన్నాను కదా! మళ్ళీకూడా ' చెబుతున్నాను. పొరపాటున 
నువ్వు దైనా తవ్వుచే చే స దాన్ని క వ్పిపుచ్చటాని॥ నున్వె 

లా అబద్ధం ఆడకూడదు. అనుభవమూ, జానమూటభేని 

వసివాడివి గనుక సాధారణంగా పొరపాటువల్ల నే తవ్వులు 

తు, అటువంటప్పుడు నువ్వు థై_ రంగా వచ్చి 

నాతో 'వృ్ప'సెయ్యి. నేను నిన్ను కొట్టక పోగా అందుకు 

నిన్నింకా ఎక్కువ గాంవిస్తాను ఎక్కువ |చేమిస్తాను.”” 

విల్ల లను సన్మార్గంలో వెట్టడానికి ఇది మంచి వదతి 

అని అందరూ ఒవ్వుకుంటారు. అలా రుజునుకూడా అయింది, 

తండి తన బిడ్డవట్ల నిజమైన తం|డిగా, నంరడుక దేవత 

(Guardian Angel) గ (వ్రవర్తించిన (ప్రతి నందర్భంలోను 
ఎక్ ఫలితం కలుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నానో, నకిగ్గా 

అట్టి ఫలసాయ'మే జాన్టివిషయంలో కూడా కలిగింది. 

ఈ దిగువ సంఘటన జార్జి బాల్యజీవితంలో చాలా విల 
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కణమైనదీ, విలువైనజే గాక తప్పకుండా నమ్మదగినది 
కూడా, ఎందువల్ల నంకు-నేను ఎవరిశ్రై "తే అనేకవిషయాలు 

తెలిపినందుకు ముడి ఉన్నానో ఆ మం రాలే ఈ 

వృత్తాంతం కూడా నాకు తెలిపింది. 

ఆమె ఇలా చెప్పింది : “జారి ఆరేళ్ళ బాలుడుగా 

ఉన్నవ్వుశు ఒక చిన్న వేతిగొడ్డలితో ఆడుకొంటూడండే 
వాడు; ఆ వయస్సులోఆన్న పిల్ల లందరిలా శే ఆ గొడ్డలి అంజు 

అతనికి తగని ఇస్టం; ఎవ్వడూ. అది చేతో పుచ్చుకొని దారి 

డైన వ స్తువునల్లా దానితో నరుకుతూ తిరుగుతూ ఉంచే 

. మామూలుగా తన తల్లి పెట్టుకొన్న చిక్కుడుపాదును 
అమన న ఆనందవడుతూ తిరుగుతూ ఉండే వాడల్లా ఒక 

రోజున దురదృష్టవశాత్తు ఒక వడుచు ఇంగ్లీష్ చెర్రీ చెట్టు 
మొద తన గొడ్డలి వదును పరీవన్నీంచాడు. దారుణంగా స 

చెట్టు బెరడు చెక్కిన తీరుచూ శే స్తే అది మళ్ళీ కోలుకుంటుం 
దని 0 ఎవరికీ తోచదు. మర్నాడు ఉదయం మునలాయన 
తనకు బాలా(పియమైన ఆ చెట్టుకు పట్టిన దుర్లతి వరాచి చర 

వరా ఇంట్లోకివచ్చి, ఆకొంకు వనిచేసింది ఎవరని అతి 

కోవంగా గద్దించాడు. “అయిదు గిసీ లిచ్చినా, నే నా చెట్టును 

అమ్మి ఉంజేవాణ్లి కాను” అని కూడా అన్నాడు. అది ఎలా 

జరిగిందో ఎవరూ చెవ్పలేక పోయారు. అంతలో జార్జి తన 

చేతిగొడ్డలి నహా అక్కడ |ప్రత్యకమయాడు, జార! 
ఆ తోటలో ఆ అంద మైన చిన్న చెరీ చెట్టును చంపిన 

బాంతకుడెవడో నీకు తెలుసునా?” అని తండ్రి అడిగాను, 
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అడి చాలాక్షిష్టమైన (ప్రశ్న; ఆ ప్రశ్న బరువ్రత్" జార్జి ఒక 
నిమిషం కలవరవడ్డాడు. కాసి, వంటనే క కే లుకున్నా డు, 

తం డివంక చూస్తూ, నరజనవశంక ర మైన, వ. 

మెన సత్యశోభతో "రెట్టించిన కాంతిగల మధురమైన వసి 
మూమును సై కె ఢి ధైర్యంగా అన్నాడు : “చేను అబద్దా 

లాడ లేను నాన్నా ! అబద్ధమాడ లేనని నీవ్టకూడా ఎరుగు 

దువు, నేనే అ చెట్టును నాచేతి గొడ్డలితో నరికాను,” 

మహానందంతో లేండి అతు ; ో“నాబంగారు 

తండ్రీ! ఇలా శా! నన్ను కౌగలించుకో | జార్! నాక వర 

మానందం కలిగించాను. నీవు నాచెట్టును నరికితే నరికావు, 
అందుకు వెయ్యి రెట్ల (వతిఫలం నాకు ముట్ట చెప్పావు, నాబిడ్డ 

లోని ఈ విధమైన ధర్మువీరము అట్టి నెయ్యి చెట్లకంక విలు 

వైనది, అ చెట్టు "వెండి పువ్వులుపూని, మేలిమి బంగారపు 

పండ్లు వండినా నశ! ho 



అధ్యక్షుని ఆ గహాటోపం 

(దిగువ సంఘటనిలో వచ్చే "హనీ నాక్స్ వాషింగ్టన్ మతి 

వర్షంలో యుద్దమంత్రి, తన డైరీలో ఈ సంఘటనను పదిల పరచిన 

జెఫర్నన్ ఆ మంతివర్షంలో విలేళాంగమంతి. ఫీలివ్ (ఫైన్యూ (పభుత్వ 

వ్యతిేక "ప్మతిక అయిన “ చేషనల్ గజెట్ ” సంపాదకుడు, ఈ 

సంఘబన 1798 ఆగస్టు 2న ఒక మంతివర్ల సమౌ బేళంలో జరిగింది.) 

నాక్స్ ఒక "తెలివితక్కువ, అసందర్భపు (ప్రసంగంలో 
౨వ్వుదే ఒక వ(త్రికలో అచ్చుఅయిన “రాజయిన వాషీంగ్టన్ 

త వ్ జా Ss జేమ్స్ విల్చన్ .. ఎ అనే క 

వం read స రచననుగూార్చిస [వస్తావన తెచ్చాడు. ఆ 
గూ 

రచ గో అధ్యముడు ఉరికంబ 'మెక్కి.0చబడ్డాడు. ఆ (వస్తా 

వ! ee అధ్యముడికి విపరీత వైనకోవం'- వచ్చింది; ఒళ్లు 

తెలియని ఆవేశం వచ్చింది. వ్య  పగతంగా తనమోాద కురి 

వించి దూపషణవాక్యవరంవరను ఆయన ms నిర 

బింఛచూను, ఈ (పవంచంలో ఎవచజై నా - తాను (వ వభుత్యంలో 

(పవేశించినది లగాయతు! ఫలానా వని జ. చి _తృశుద్ధితో 

చేయలేదని (వేలెత్తి చూపించగలడా అని పశించోడు. 

ఒక్కసారి తప్ప "తాను వశ్చాత్తావవడ్ ఎరుగనసీ్కీ ఆ ఒక్కసారి 

తన వదవికి 'రాజీనామాఇచ్చే అవకాశాన్ని చేజార్చినవ్వుడే 

నని, అటుతరువాత ఆ వేదన తఫను నిరంతరం వెన్నయి 

తూనే ఉన్నదనీ అన్నాడు, దేవుడి సావీగా తనకు తన 

(వస్తుత వదవికంెటి సమాధి అడుగున శయనించడం సుఖ 
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మని, (వవంచ సార్వభామత్యం కంకు కూడా తనకు తిన 

పొలంమోద వనిచేసుకోడమే ఎక్కువ ఇష్టమనీ, అయి 

నవ్చటికీ వాళ్లు తాను రాజు శానోదతున్నట్టు నిందిస్తున్నా 

రని అన్నాడు, ఆ డార్భాగ్యుడు (ఫెన్యూ నిత్యం తనవ(ిక్ష 

"కౌలూకు మూడు[వతులు ఆయనకు వంపుతున్నాడట ! అది 
'చూడగా- తను ఆ వతికకి ఏజెంట్గా కదురుతాజేమో అని 

వాడు అశి స్తున్నట్టు కనబడుతున్న దని అన్నాడు. తనను 
అవమానవరభాల'నే నిర్ల మైన వధకం తవ్చ ఆ రచనలో 

శన కేమో కన్పించడం శేదన్నాడు. ra ఆయ న 

ఆ అగహ పకటన ముగించాడు. 



థామస్ 

జెఫర్సన్ 

1748 - 1826 

[1775-76 సం॥రాలలో జెఫర్సన్ అమెరికా శాం గెస్ 

సభ్యుడు గాను, ఆ మరుసటి సంవత్సరం స్వాతం(త్య (పకటన ప తాన్ని 

శయారుచేసేందుకు నియమిత మైన ఉపసంఘానికి అభ్యతుడుగాను పని 

చేశాడు. అటు తరువాత వర్టీనియా గవర్నరుగాన్యు (ఫ్రాన్సులో 
అమెరికౌ రాయబారి-గాను వాషింగ్ టన్ మం(తివరగ్షంలో విదేళాంగ 

మంతీగాను కూడా పనిచేశాడు, 1797-180] మధ్య ఉఊపాధ్యతు 

డయాడు 3 తరువాత ఆమెరికా మూడవ అధ్యతుడుగా ఎన్ని కె, వరు 

“నగా రెండు పదవీకొలాలపాటు ఆ పదవిలో ఉన్నాడు, 

దిగువను ఇచ్చిన రెండు వ్యాసాల్లోనూ ముదటిది : జెఫర్సన్ ను 

* స్వాతం[త్య (పకటన 9 ప్ర రదనకు నియమిం చినట్లు జూన్ ఏడమ్స్ 

రెండవది : వృద్దుడెన జెఫర్సన్ నుగూర్చి 86 ఏండ్ల యువకుడు 
జేనియెల్ వెబ్సర్ |వానీన (లేక చెప్పి (వాయించిన) ఒక పదచి[ర్రం, 

టి (UU ప్ప 



స్వాతంత్య (పకటన షత రచన 

[1822 ఆగస్టు 6వ తేదీన టిమోతీ వీశెరింగ్ కు జాన్ 

ఏడమ్స్ 'వాసీన లేఖ ఇది, దీనిలోని కొన్ని వివరాల యా థార్థ్యం 

శంకింపబడుతున్న ప్పటికీ, ఆ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న ఒక 

(పముఖవ్య కి వెప్పీన ఒక రసవత్కథ ఇది,] 

స్వాతంత్ర్య ప్రకటన వత్రరచనా నంఘాధ్యతుడుగా 
జెఫర్చన్ వంటి యువకుణ్ణి ఎందుకు నియమించారని మోరు 

నన్ను (పించారు. దానికి నా జవాబు : (వతి స నంఘానికీ 

అధ్యమేడుగా వ న్ట్నియా మనిషిని నియమించాలన్న (ఫాంక్. 

ఫర్ట్ నిర్ణయం అందుకు కారణమని. రిచర్డ్ పానీ లీ తన 
భార్యకు సు సు_స్తీచేయడంవల్ల న్స నియా వెళ్తీసమాట నిజమే 

కానచ్చు ; కాని నాకు తెలిసి ఉన్నంతవరకు 'జెఫర్చన్ నియా 

వుకానికి అది కారణం కాదు, ఏక కాలంలో మూడు నంఘా 

లను నియమించ వలసివచ్చింది. ఒకటి “స్వాతంత్ర (వక టన 

వతి రచనకీ, ఇంకొకటి సమాఖ్యా రాజ్య (Confede- 

ration) నిబంధనలు తయారు చేయడానికీ, మూడోది (ఖాన్సు 

చేశంతో నంధిప|తాన్ని తయారు చెయ్యడానికీ, 'లీసమాఖ్యా 

నంఘానికి ఎన్ను కోబడ్ల్డాడు ; ఒకే మనిషి ెండునంఘాల్లో 
ఉండడం అసౌకర సంగా ఉంటుందని భావించారు. 

1775 జూన్లో 'జెఫర్చన్ “కాం గెన్ క్ష ఎన్నిక 

అయాడు, అప్పటి శే అతేడు ee విజాన 

శా న్ర్రంలోను, ర చనా ప్రావీణ్యంలోను (వశ స్తీ సీ గడించాడు, 
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భాన్మవకటనలోని సౌలభ్యానిః అతని క చనలు ప్రసిద్ధిపాంది 

నవ్, కాంగెన న్లో ఎన్న యో కాని పెదవి విప్పని సభ్యుడే 

అయినా, ఉపనంఘాల్లోను, నంభాహణల్లోను నద్యస్పూ ఎలి రి 

కలిగి సిర్నొాగవూంటంగా వి స్పష్టము, నిష్క్బృష్టము అయిన అభి 

(సాయాలు (వకటించేవాడు. ఈ విషయంలో శామ్యుయల్ 

ఏడమ్స్కూ౭ా అతనిని మించలేడు.) అందుచేత, అనతికాలం 

లోనే అతను నాదృష్టి నాకర్షించాడు, ఈ నందర్భంలో 

నావోటు అతనికే ఇచ్చి, ఇతెరుల నోట్టుకూడా సంపాదించ 

జానికి నాకు చేతనై ఇదంతా చేశాను. మిగతా వాళ్ళకంకు 

అతిని కొక వోటు ఎక్కువ వచ్చిందనుకుంటాను. అందు చేత 

అతనికి Ws లభించిందని. అతని తరాంత అధిక 

నంఖ్య వోట్లు se వచ్చినవి, అందుచేత నాకు ద్వితీయ 

నట్ట! గం లభించింది. ఆ షష సమావేశము, విషయాన్ని 

చర్చించి చివరికి జెఫర్స.? సి, నసూ - బహుుత్స్? మేమిద్దరమూ 

(వధ ము, ద్వితీయస్థానాలుపొంది ఉండటంవల్ల అనుకొంటాను - 

చిత్త [వతి తయారు చేయ డానికి నియోగించారు. 

మే మిద్దరం నమావేశమియినాము, జెసర్పన్ నేను 

చిత్వువళతి గయారు చెయ్యాలని నూచించాడు. ఖండితంగా 

“శేను చెయ్యను” అని చెప్పాను. 
“బారు చేసి తినాలి 1” 

“ఎంత మాతే.) చెయ్యను,” 

“ఎందుకు చెయ్యరు ? ఆ వని మోరే చెయ్యాలి |” 

“నేను తయారు చెయ్యడం నా కష్టం లేదు,” 
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“ఎందువల్ల 17” 

“చాలా కారణాలున్నాయి,” 

'“వమిటా కారణాలు £”” 

“ముదటి కారణం: సీన్ర వర్టీ నియా రాష్ట్రం వాడిని, 

ఆ రాష్ట్రాంవాజే -ఈ విషయంలో (వథాన చాధ్యత వహిోం 

వాలి. రెండోకారణం : నేను నిందితుణ్ణి, నంకితుణి, (వవా 

దరణ కోల్పోయినవాత్ణి ; నువ్వు సరిగా దీనికి విరుద్ధం, ప్రక 

మూడోకారణం : నీవు నాకంకు పదిరెట్లు బాగా (వాయ 

గలవు,” 

“అలాగై తే సే” అన్నాడు జెఫర్సన్, “ఇచే మో 
నిశ్సి తాభి పాయమై తే, నాకు చేతనై. నట్టు (వాస్తాను.”” 

“మంచిది. నీవు (వాయడం పూర్తికాగానే మళ్ళి 
మనం కలుసుకొందాం [” 

ఆ [వకారం మళ్ళీ కలుసుకొని, అతణశు (వాసు 

కొచ్చిన (పతిని వరిశీలించాము. ఆర చనలోని గాంభీర్యం, 

ఉదాత్తమైన ధారా - ముఖ్యంగా నీగోల బానినత నాన్ని 

గూర్చిన భాగంలో - నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలి 
గించినవి. ఆ భాగాన్ని అతని దఖీణాది సోదరులు 
కాంగైన్ లో ఎలాగా ఆమాదించరని నాకు తెలుసుగాని, 

నేనుమాత్రం ఆ భావాల నెన్నడూ ([వతిఘటిం చను, అయి సే, 

చేను (వాయడమంటూవ చే ఎన్నడూ చేర్చి ఉండని మరి 
కొొన్నిభాగాలు ఆ వతంలో లేకపోలేదు. ముఖ్యంగా చార్జి 

రాజును నిరంకుశుడని నిందించిన భాగం. అది బాలా వ్య 
pe 
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గతంగా ఉందని నే ననుకొన్నాను. (వవృ త్తిలోగాని, (వకృతి 
లోగాని, జార్జి రాజు నిరంకుశుడని నే నెన్నడూ నమ్మలేదు. 

అట్లాంటిక్ నముచాని కిద్మవక్కలా ఉన్న ఆయన వి 

వారంచేత ఆయన వంచితొ ఉయినాడని నా నమకం. ఆధికా 

రిక ధర నిర ఏహణలో మా(తమే ఆయన (హార ౦గాఉంటడేవాడు. 

'జెఫర్సన్ చేసిన వద్యవయోగం చాలా అవేశపూరితంగాను, 
అంతటి ఉదాత్త వవి(తి వానికి అనుచిత మనిపిం చేటంత 

నిందాగ ర్భితెంగాను ఉందని నేను భావింవాను. కాని, అటు 

తర్వాత (ఫాంక్షీన్ , షెర న్ దాని నెలాగసా వరిశీలించవలసి 

ఉంది గనుక, ఆభాగం నేను కొట్ట వేయడం అనుచితమని 
ఉఊదకొన్నాను. ఆ చిత్తువతిని ప ముందు పెట్టటానికి 
నే నామోదించాను; నేనేది నా మాద్చు చెయ్యటం గాని 

సూచించడం కాని జరిగినట్టు నాకివ్వుడు జావకంలేదు. 

అయిదుగురు సభ్యులు గల మా సంఘానికి దానిని నివే 

డించాము. (ఇైంక్లీ న్ గాని, షెర్టున్ గాని వ్ భాగానై నా 

విమర్శించినట్లు నాకు గుద్తలేదు. మేము అడావిడిలో 
ఉన్నాం; శాం[గెన్ సభవారు తొందర వడుతున్నారు. ఆ 
వ (తాన్ని జెఫర్చున్ (వాసింది (వాసినట్టు, బహుశః అతని 

దస్తూరీలో'నే తొం(గన్ ముందు పెట్టాం, నే ననుకొన్న 

(వకారంగాశే చా: ట్లో నాలుగోవంతు 'కాం్టగెన్ కోసేసింది, 

అయితే, వాళ్లు డానిలోని కొన్నిమంచి లో క్ు 

శారు, అభ్యంతర ంగా తోచిందల్లా శీవేశార. మొదట 

'జెఫర్సన్ తయోరుచేసిన వతి యథాతధంగా ఎందుకు [వచు 
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ఏతం కాలేదా అని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను. 

బహుళ: నీగోల నానినత నానికి (వతికూలంగా సాగుతున్న 

తీవమైన (ప్రణారమే అందుకు కారణ మనుకొంటాను, 

మిరు చెప్పినట్టు శెంజేళ్ళనాడు కాంగ్రాన్లో రుద్ది 
వేయబడిన భావాలు తవ్చ (కొత్త తది ఒక్కటీ అందులో లే లేదు, 

1774 వ నంవత్సరం "తాలూకు “కాం7సు సంచికలి 

(Journals of Congress) లోని మానవన్వత్యాల [పకట 
నకు ఆ స(తా(ల ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన భాగాలే ఈ 

పత్రంలోని హక. నిజానికి "మొదటి కాంగైన్ నమా 

వేశమవడానికి పూరంమే 'బాన్ట న్ నగర పాలకనభ ముద్రించి 
(వకటించిన కరవుతంలోని [వధానధోరణినే ఈ వత్రం [నకి 

భనిస్తూంది. ఆ కరవకాన్ని బహుశః జేమ్స్ ఓటిన్ తెన 

ఆరోగ్యం ? బాగా ఉన్న 2 ఒక సవముయంలో (వాయగా, శాన్వ్యు 

యల్ ఏడమ్బు దానిని దిద్ది మెరుగులు 'వెట్టాడనుకుంబాను, 

81 ఎళ్ల వయస్సులో జెఫర్సన్ 

అప్పుడు 81-82 వళ్ల వయస్సులో ఉన్నాను 
'జెఫర్చన్ , ఆరడుగులు పొడవయిన ఆజానుశాహునై స షి౫ 

హం; బక్కపల్చగా ఉన్నాడు. సాధారణ [వమాణంలోనే 

ఉన్న ఆయన తల భుడాలకంళు ముందుకు పొడుచుకు వచ్చి 

నట్లున్న ది. మెడ బాగా పొడుగవడంవల్ల ఆయస నికిచే 

టవ్వుడుగాని, మాట్లాడేటప్పుడు గాని, మెడను ముంనుకు 
సాచటం అలవాటయి పోయింది. తెలమోొద జుట్టు దట్లంగానే 
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ఉంది; ఒకప్పుడు ఎరగా ఉండిన ఆజుట్టు (క్రమంగానెరుస్తూ, 

వ్రవ్వుడు అన్బష్టమైన బ్రసుక రంగుగా ఉంది. 

కళ్లు బాలా చిన్నవి; (ప్రస్తుతం |వకాశవంతంగానూ 

"లేవు; ఆకర్ష కంగానూ లేను. గడ్డం పొడుగు: కాని, కొన తేరి 

"లేదు, చిన్న ముక్కు; ఎక్కడా వంకర లేదు, ముక్కుపుటాలు 

మూత్రం కొంచెంగా చై కిలేచి ఉన్నాయి. తీర్చిన నోడు ; 

వశ్లేవోా ఊడలేదు. పెదవులు మెలివ్వు తీరులో సంతృప్తి, 
ఇ"ాదార్యమూ స్ఫురి స్తున్నాయి. పూర్వం లేతరంగులో దర్శ 
నీయంగా ఉండిన శరీరచ్యాయ ఇవ్వడు వార్ధక్యలవ శాలకు 

గురియై, చర్జమంతా ముడుతలు వడిెంది, "కాళ్లూ, చేతులూ 

విపరీతమైన పొడుగు, మణికట్ల [వమాణం వాలా ఎక్కువ. 
నడక తూచినట్టు సైనికుల నడకలాగ ఉండదు. యథా 

లావంగా అణాగుతూ నడు సాడు, మనిషీ కొంచెం నంగ 

పోయాడు; కాని, డానికి వార్గక్యంక శ్న ఆయన నపహాజశరీర 

నిర్మాణమే ఎక్కువ కారణం, కొ 'చున్న ప్పుడు వొట్టిగా కని 

వీసాడు, దానికి కారణం - కొంతవరకు దిగజారి కూచునే 

ఆయన అలవాళే! ఆయన అవయవాల అనుచిత పమాణం 
కూడా కొంతవరకు కారణం కావచ్చును, 

ఇంట్లో ఉన్నవ్వడు ఆయన గోధుమవన్న ఓవర్ 

కోటూూ, ఉన్ని వెయిస్టుకోటూ, ముదురు ఎరుపురం?స లాగూ 

ధరిస్తాడు. ఆయన వంట్లాములు చాలా పొడుగా వదులుగా 

ఉంటాయి; కోటు రంగులోనే ఉంటాయి. ఆయన మేజోళ్లు 

ఉన్నివి. తెలుపు, గోధువు వన్నెల మేజోళ్లు వాడతాడు, 
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"పేరుకూడా వేసిఉండేరకం జోళ్లు ఆయన ధరిస్తాడు. మొత్తం 

మోద దుస్తులవిషయంలో ఎక్కువ (శ్రద్ద తీసుకుంటున్నట్టు 
నబడదు, అయినా అవి అవరిశుభంగా ఉండవు, సర్వ 

సాధారణమైన గుండ్రని హాట్ (టోపి) ధరిస్తాడు. గరప్పు 

స్వారీ చేసీటవ్వుడు ఒక గోధువువన్నె కోటూ, అచేకరం 

జాకెట్టూ - రెండూ ముత్నపుగుండిలుగలవి - ధరిస్తాడు. మేము 

“మొదట ఆయనను గుర్రపుస్వారీ చేసే నేటవ్వుడే చూశాం. నెక్ 

మై బదులు తెల్లని ఉన్నితో అల్లిన ఒక మస్ట్యర్ "మెడకు 

చుట్టుకొ న్నాడు; వంట్లాం[కింద ముఖమల్ మేజోళ్లు ధరిం 

చాడు. చూసే చూడగానే అసాధారణమైన ఆరోగ సంవద, 

అమితోత్పాహం ఆయనలో స్ఫురిస్తాయి. ఆయనకు చూపు 

నాగా ఆనుతున్నది. సాయంనమయాల్లో తప్ప కళ్ల జోడు 
అవనరంతేదు. వినబడడమూ బాగానే వినబడుతూంది; 

అయితే అనేక కంశాలు వకకాలంలో ఆవేశంతో నంభా 
వీంచేటవ్వుడు మాతం కొంత గజిబిజిగా ఉండవచ్చు. 

జెఫర్పన్ ఉదయం తన వడక కెదురుగా (వేలాడే 

గడియారం ముల్లును తాను చూడగలిగే వేళకు నిద 
లేస్తాడు, "వెంటనే ధర్మామోాటరు చూసాడు; ఎందుకంకేు - 

ఆయన నిత్యం వాతొావరణవట్టక తయారు చేస్తూ ఉంటాడు, 9 

గంటలకు (పాత కొల భోజనానికి లేచేదాకా ముఖ్యంగా (వాత 

వని చూసుకుంటాడు. అటుత రాలే మధ్యాహ్నాం భోజ నం వేళ 

దాకా తన (గంభాలయంలో గడుపుత 'డు. ఒక్కొక్కవ్వుడు 

బయట తెరవిగా ఉన్న రోజుల్లో, ఆ నమయంలో 7 మొదలు 
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14 మైళ్ల దాకా గుర్రపుస్వారీ చేయటం కూడాకద్దు. 4 గంట 

లకు మధ్యాహ్న భోజనం; 6 గంటలకు అతిధిదర్శనశాల 

{Visiting rom) కు వస్తాడు ; అవ్వడు కాఫీ వ స్తుంది. రాథ్రి 

9 గంటలదాకా మిత్రులతో ఇహ్టగోన్టీ జరుపుతాడు, తరు 
వాతి వి శమిన్తాడు. 9 గంటలకల్లా వి శ్రమించడం ఆయనకు 

భాగా అలవాటయిపోయింది. ఏమా(తం ఆలస్యమైనా ఆయన 

ఆరోగ సం చెబ్బతింటుంది. ఆయన భోజనం చాలా సాధారణ 

మైనది ; ఆయన అభిరుచులే అందుకు కారణమనుకుంటాను, 

ఉదయం టీ లేక కాఫీ, అవ్వూడే పొయ్యిమిోదనుంచితీసిన నరు, 
ఒక్క_క్క..వ్వుడు కొంచెం చల్లారిన మాంనం తీసుకుంటాడు. 

వక మధ్యాహ్నం భోజనంలో మాంనంతోపాటు కాయ 

గూరలుకూడా ఎక్కువగా తింటాడు, యూరప్ నుంచి వచ్చిన 

ల ఆయనకు ఎక్కువ మోజు, అనేక 

జాతకుల మేలిరకపు యూరప్ పానీయాలు ఆయన ఇంట్లో 

ఎవ్వడూ సిద్ధంగా ఉంటాయి, వాటిని దిగుమతి చెయ్యడం 

లోనూ, భ[ద్రవరచడంలోనూ ఆయన దిట్ట, ఈ చేశంలో 
(అమెరికాలో) చాలా అడదైన లెడ్నావూ, ముస్క_ట్, 

సామియన్, ఫ్లాంచెటే, డిలిమోాక్సొ మొశలై న పానీయాలు 

అక్క_డ మేముచూశాం. కొంత వర్జీనియా వద్దతిలోనూ, కొంత 
(_ఫంచివద్ధతిలోను, వడ్డన జరుగుతుంది. వడ్లనలో ఆదరంతో 

పొటు వదార్లా పథకంగా కూడా వడ్డిస్తారు. బల్ల మోద గుడ్డ 

తీసివేయకుండా (కొ త్తచ్రాశసారా సీసా బట ల మోదికిరాదు. 

సంభాషణలలో జెఫర ఎన్ అ(వయత్న గాను, అతి 

3 
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సహజంగాను మాట్లాడతాడు, అత్యాశ ఎక్కడా కని 

వంచదు. అందరి దృష్టిని ఆకర్షి ౦చడం కోసమని బిగ్గరగా 

మాట్లాడడు ; సాధారణంగా తన్ (వక్క వ్యకి కిన ఉశ్రేశించి 

వ్రనంగిస్తాడు. తనశ్రోత న్య్వభావానికీ, అభిరుచులకు సరి 

వడని విషయాలమోద [వనంగం ఆయన ఎప్పుడై నాచే స్టే 

ఆ విషయాలు ఆ సమయంలో ఆయన మనస్సుని బాగా 

ఆకట్టుకొని ఉన్న విషయా లన్నమాట, (వ స్తుతం -ఈ 

విధంగా ఆయన మనస్సులో [వధానంగా నిండి ఉన్న విష 

యాలు ఏజ్ఞాన శాస్ర) మూ, సాహిత్యమూ, ముఖ్యంగా య 

ఆయన కృవీవల్లే రూపొందుతూన్న వర్జీనియా విశ్వ 

విదాలయమూ అని చెవృవచ్చు ఆయన సిరంచర 

(శ్రద్ధవల్ల ముందు ముందు ఆ విశ్వవిద్యాలయం వాూత్రా 

దయాగ కారిగానూ, |వతిస్థాభాజ నంగాను వరిణమింపగిల 

దని ఆశి స్తున్నారు. మేము ఆయనను కలసినవ్వుడు ఆయన 

[(వనంగంలో వచ్చిన విషయాలు: [గీక్ ౩ ఆంగ్లో శాఖ్బన్ 

భాషలూ, (ఫెంచి ఏన్లవంనాటి చరి(తాత్శక వప 

తాను 1788-84 నుంచి 1789 దాకా (ఫాన్ ఎలో గడనిన 

రోజుల సంస్థురణమూూ, 



అ[బహాం 

లింకన్ 

న. 1809-1865 

(ఎన్నికల సందర్భంలో ఏక వేదికమోద స్టీవెన్ ఏ, డగ్గస్తో 
వాదోపవాదాలకు దిగేవరకూ లింకన్ (ప్రతిష్ట స్థానికంగానే ఉంటూ 

వచ్చింది. మొదట రాష్ట్ర శాసనసభలో ఆయన తన జిల్లాకు (ప్రాతి 
నిధ్యం వహించాడు, తరువాత ఒక పదవీకౌలం కాంగాస్లో కూడా 

సభ్యుడుగా పనిచేశాడు, 1856 లో ముట్టమొదటిసారిగా రిపబ్లికన్ 
టిక్కె_ట్టుమిద ఉపాధ్యక్ష పదవికి నిలిచేందుకు ఆయన కొన్ని వోట్లు 
సంపాదించగ లి గాడు, ఆ ఎన్నికలో (పతిస్పర్థి జెమో[కటిక్ పార్టీ 

(పముఖ నాయకుల లో ఒకడెన డగ్లస్, అందుచేత లింకన్ కి జాతీయ 

{పళ స్తీ నం రంది, తూర్పు _పాంతంళాోని ప్మతికలకు సమ లైన ని లేఖ 

కులు ఆ చాదోపచాదాల వార్తలు (వానిపంపారు, ఆ ఎన్నిక (ప్రచారం 

ఫలితం గా చివరికి కాసనసభ డన్ నే ఎన్నుకున్నా, (పజల ఆదరం 

మాత్రం డగ్గస్కం కె లింకన్ కే అధికంగా లభించింది, ఆ (ప్రచారం 
'సందర్శంలో వ్యక్తమైన 'లింకన్ గుణగణాలు 1860 లో అధ్యతీపదవికి 

రిపబ్లికన్ పతం తరఫున ఆతనిని (ప్రముఖ ఆభ్య్యని చేనీనవి, 

టన క 
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ఈ దిగువ ఇచ్చిన శిందు వృత్తాంతాలలోను మొదటిది = హెర్ 

డక్ వీక్ (పకటిం చిన “లింకన్ _ డగ్గస్ ” చర్చల నభివర్ణీన్తూ వో రేస్ 

వెట్ రచించినది. ఆ చర్చలకౌలంలో వెట్ “షికాగో ఈవెనింగ్ 

జర్నల్'క విలేఖకుడుగా ఉంజతేవాడు., తర్వాత ఆతడు వరుసగా 
“షికాగో డెయిలీ [ట్రిబ్యూన్ ఎ “న్యూయార్క్. ఈవెనింగ్ పోస్టు” 
పలీకలకో సంపాదకు డయాడు. “లింకన్ -డగ్గ స్? చర్చలు వినేందుకు 

వచ్చిన జనసమూావోలను వర్షిన్తూ “ఈవెనింగ్ పోస్ట్” ప్మతిక తాలూకు 

చెస్టర్ వ్, డ్య్యూయిీ (వానీన ఆంకాలుకూడా ఇందులో చేర్చబడినవి. 

రెండవది - వాల్డ్ విట్ మన్ (వాసన “విలమణ దినాలు” 
(Specimen days) అనే (గంథంలోని వాసింగ్గన్ నగరానికి సంబం 

ధించిన భాగంనుండి (గహింపబడీనది,) 

సంచారోపన్యాసకుడుగా లింకన్ 

నేను (వాయబోయే ఎన్నికల (వచారానికి నాలు 

"గేళ్ళముందు, 1854 అక్తాబదలో లింకొన్తో నా వరిచయం 

ఆరంభమైంది. అప్పుడు నను *వి.కాగో ఈవెనింగ్ జర షల” 

వ(త్రికలో వనివేస్తున్నాను. స్పి )ంగ్ ఫీల్ల్ నగరంలో జరుగు 

తున్న రాష్ట్ర) వారోత్సవాల రాజకీయ విశేపూలనుగసరించి ఆ 
వ(త్రికకు (వాని వంచే నిమి త్తం నన్న క్కాడకు వంవించారు, 

ఆ విధంగా - ఆ నగరంలో ననాతిన (వభుత్వె భనన.,,లో 

లింకన్ (వనంగించినవ్వుడు వ(ికా (వతినిధుల | కేణులలో 
చేను అగ్రశేణి న్నాక్రమించడం జరిగింది, 

ఆ మహావ_క్త ఉవన్నానం నన్ను వరవగ్ుళ్లి మోసింది. 

అంతవరకూ రాజకీయ ఉవన్యాసాలు నేను ఎగ్కు. వగా విన 

లేదు. అటు తరవాత చాలా విన్నాను, శకాన్కి అనాటి 
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లింకన్ ఉపన్యాసాన్ని మించిన ఉవన్యానం తరువాత ఆ లింకన్ 

గాని మరొకరుగాని చేయగా నేను వినలేదు. మానవహృద 

యాన్ని, మనస్సుని న్స ్ రశించడానికి అవసర మైన నర్వ వరి 

కరాలూ అతినిపుణంగా, అత్వంతశ _క్రిమంతంగా [వయో 

గించబడినవి. ఆ నై పుణికీ, ఆశ_క్లికీ వనుక ఆవ కతన తోటి 
మానవులపట్ల తనకు గల విధిని నిర్వ _ర్రించేందుకు అమితా 
"శీశంతో అత్మార్న్వణచేసిసవాడు అన్న ద ఎ్రశవిశ్వాన ముకటి 

స్ఫురించి, (శోతల హృదయంలో గాఢంగా నాటుకు 

పోయింది. ఈ హృదయపూర్వక నివేదనము ఆయన యు క్కు 

లను (కోతల మేధలగుండా తిన్నగా హృదయాలలోకి వంపి, 

అక్క_డ శాశంతంగా తిష్టువేసుకొ నేటట్టు చెసింది. నేను బానిన 

వ్యవస్థా నిళూలనవాదపు వాతావరణంలోనే పెరిగాను. 

చూానినతనానికి సంబంధించిన వ అంశంలో అయినా లింకన్ 

కం చాలాఎక్కు_వ లీవవాదిగా ఉండేవాణ్ణి. అయినప్ప 
టికీ ఆ ఉవన్యాసం ముగిసేసరికి  *కాన్సాన్ - నె బాస్కా._ 

విల్లు" (కూర త్యాన్ని గూర్చి ఆంతకుముందు సాకు తెలిసింది 

బాలా తక్కువ అనిపించింది. పూర్వం ఎన్నడూ ఎరు 

నంత ఎక్కువగా గానినలవట్ల జరుగుతున్న అత్యాచారాల 

విషయంలో ఒక పౌొరుడుగా నేను నిర్వ ర్రించవలసిన విధు 

లను, బాధ్యతలను గూర్చిన భావాలు నాలో వెల్లుబికినవి, 

అటుతరువాత స్ "వెబ్ స్టర్ ల వరంపరలో చేశంలో 

తయారైన మహాోన_కృలందరి (వపసనంగాా విన్నాను. కాసి, 

వ_క్షృత్యంలో విజయ కిరీటం నేను లింకన్ తలమిోద'నే వెడ 
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తాను. వ _కృృత్టమాన్లాలన్ని టిలోను ఆయన సిద్ధహా స్తుడు 

కాకపోవచ్చు ; కాని, వేదిక ఉవన్యానం చేసీ నంశ 

యాత్లులనూూ, (పతికూలాభిపాయులనూ తన వాదంలోకి 
(తివ్వుకోగల (వజ్ఞ లో మాతం లింకన్ నిరపమానుడు. 

తరాంత ఆయన ఉవన్యాసాలు అనేకం విన్న ప్పటికీ, 

అ తొలి ఉఆవన్యానం నాటి లింకన్ రూపమే నా కళ్ళ లో 

మనలుతూ ఉంటుంది. పొడుగాటి మెలికలు తిరిగిన శరీరం, 

ఆలాగే పొడుగ్గా మెలికలుతిరిగి ఉండే చేతులూ కలిగి అవ్వు 

డవ్వుడు ఆవేశంతో మరింత 'మెలిచుట్టుకుపోయే వాడు, 

నిరతరం కదుల్తూ ఉండే ముఖం స్వేదపూర్ణ మై శిరః[వకంవ 

నలతో ఆ స్వేదబిందువులు చిందివడుతూ ఉండేవి. వమంతి 
ఆకర్ష ణీయమైన మూర్తి కాకపోయినా, అందవి'కార మైన 

విగ హాం కూడా కాదు. ఉవన్యానం కొన్ని నిమిహోలు 

సాగి ఆయన బాగా వేడెక్కి విషయంలో నిమగ్నుడయే 

సరికి (శ్రోతల కిక ఆయన అందమైనవాడా కాడా అనే ఊహా 
తోచదు. ఆయన మాటలలో ఉండే ఆకరణ ముందు 

శరీర సౌందర్యాన్ని గూర్చిన ఆలోచన మడుగువడ్తి పోతుంది, 

1858 నాటి ఎన్నికల (వచారోద్వమాన్ని గారి 

చెబుతాను. ఆ సంవత్సర? జరుగుాన్న గివల్లికక్ వతు 
రాష్ట్ర నమావేశానికి పజరయీంచుకు మూ వ(వైకవాళ్లు 

నన్ను (స్పింగ్ ఫీల్డ్ నగరం వంవించారు. జూన్ 17౪ అభీ 

(ప్రాయ షై విధ్యం ఎక్కువగా ఉన్న నభిలో లింకన్ చేసిన 

[(వనంగాన్ని ద గ్గ రనుంచి వినే అవకానం ము PA వాస లభించింది, 



జ్యోతిర్యా ఇల 29 

అది (వాసుకొచ్చి చదివిన ఉపన్యాసం. ఆయన ఆ విధంగా 

చెయ్యడం మరెహ్వుడూ నేను చూడలేదు, చదవడం పూర్తి 

అయిన తరువాత ఆ [వతి నా చేతిలో చెట్టి, నన్ను “స్లేట్ 

జర్నల్” ఆఫీసుకు వెల్లి, దాని తాలూకు [పూఫ్లు చూడ 

వలసిందని చెప్పాడు. అప్పటిశే అది “కంపోజ్” అయిం 

చేసా అనుకున్నాను. నే నా వని పూ ర్థిచేసేలోపుగా 

లింకచే స్వయంగా “స్టేట్ జర్నల్” ,వెన్లోకి వచ్చి రెండవ 

(పూఫ్ సరిచూచాడు. తా నా వనంగం చాలా కష్టవడీ 

తయారు చేశాననీ, తాను తయారుచేసిన (వసంగం తవ్వులు 
"లేకుండా యధాతధంగా (వజల ముందుకు వెళ్లాలని తాను 

కోరుతున్నా ననీ అన్నాడు. తన స్నేహితులు కొందరు మొదటి 

చేర[గాఫ్ విషయంలో తనను చీవాట్లు వెట్టారట ! దానిని 

వార్చృటంగాని పూర్తిగా తగ్గించటంగాని చెయ్యమన్నార ట! 

కాని, 'వాళ్ళక ౦కు తా నా విషయాన్ని ఎక్కువ గాఢంగా 

తరచినట్లు తన విశ్వానమసీ, ఏమి జరిగినా సరే ఆ (వతిలో 

అక్షి.రం మార్పు చేయననీ కూడా ఆయన అన్నాడు. 

సెప్టెంబరు 18 న ఇద్దరు అభ్యర్థులూ (వసంగించే 

నాలుగవ ఎన్నికల సభలో పాల్లొాచేందుకు కోల్ప్ మండలం 

లోని చార్లస్థ్ర న్ నగరానికి మేము వెళ్ళాము. ఆ నభకి 

వచ్చినంతమంది జనం మలేనభ కీ రాలేదు. (గామోాణులు 

అన్ని వేపుల నుంచి [వవాహోలుగా వచ్చి వడ్డారు. అక్క_డకు 

వచ్చే రైలుమార్గం ఒకే ఉంది. ఒకే ప్రక్యేకపు రైలు 
"వేశారు, అయినప్పటికీ, నా దృస్థ్రీలో ఒటావా, ఫ్రీపోర్టు 
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నగరాలలో కంకు కూడా ఎక్కువ మంది జనం వచ్చినట్టు 

అనిపించింది. ఆ వెన్నిక సభల వరంవరలో అటుత ర్యాత 

జరిగిన డేర్ నైబెర్ల్ సభను మినహోయి సే అంత ఎక్కువమంది 

జనం మే నభకు రాలేదు. వెనుకటి నభలు [వజలలో 

సంచలనం కలిగించి, ఎన్నికల జ్వరాన్ని (పకోవింవ చేసి 

ఉన్నందువల్ల అవ్వడు ఎన్ని కల ఉద్యమం తారస్థాయిలో 

నడుస్తూంది. 

య్యూయోా ఛార్ల స్టన్ నగరంనుండి Sl 

గ్ పోస్ట్” వ వ(ల్రీకకు వంవీన లేఖలో ఇలా (వా?ా 

“ రాజకీయాలపట్ల ఇక్కడ [వజలు చూపుతూన్న శ్రద్ధ 

దిగ్గ్రమ గొలుపుతున్నది. చెట్లు చేమలు లేని మదభూము 

లలో ఎరరని ఎండలో కాలినడకను, గు[రాలమోదను, 

గుర్రపు బగ్లీలమిదను మెళ్ళకొలది దూరము ([వయాణన్తూ 

తండాలు తెండాలుగ అత్యుత్సాహంగా జనం వస్తున్నారు, 

(స్రీలు, పురుషులు, గాలురు, ముల జబ్బువడి పూ ర్దిగా 

కోలుకోనై నా కోలుకోనివాడ, నెలలపావల తల్లులు - అన్ని 
రకాలవారు ధూలిమేఘాలను శేపుతూ వచ్చి నభ జరిో 
వట్టణం 'జేరుకొంటున్నారు. కూచునందుకు నస్గల్వమెనా 

దొరికే ఆశలేదు, ఆహారవదారన్థాలు గారికే అనాకాశం 

మరింత తక్కు_న. సభాసన్థలమువద్ద గంటలకొద్దిసేపు నిరీగ స్తూ 
తవులోతాము మాట్లాడుకుంటూ, కర్ని ౧చుకుంటూా, లవ 

వాదోవవాదాల్లోకి దిగుతూ ఉంటారు; ఒక్కొక్క (వొనిధి 

వర్షమే ఊశేగంపుతో వచ్చినపుడల్లా ఆకాశంలోకి సడే "jy 
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తుపాకుల మోక, బ్యాండువాదా ల నవండి, వతాశాల 

విలానం, జనంచేసే పూర ర ధ్యనాలు, ఈనందడి అంత టిమభ్యా- 

నర పరోగాల నివారణకు గార ంటీ జెవధాల ద గ రనుంచికొచనే 

వారికి వీలుగా ఉండేట్టు ముక్క_లుగాకోసి అకు పుచ్చు 

కాయబద్దలవరకూ వివిధ వ స్తువులన మ్మే ఏథివ_ర్వకుల 

శేకయూ; - ఆ నంరంభం వర్ణింప నలవికానిది. 

“నభా (పారంభసమయం చేవవ కాగానే దుమ్ము 

-మేఫూలు రేపుతూ చేదికవంకకు అడావిడిగా వఠగాత్తు 

తారు. అహడు వ కృలు - జెండాలతో బాండు వాదా 

లతో, చుట్టూ హర్ష ధ్యానాలు చేసే తమపార్టీ అభిమాను 
లతో వేదికను నమీవిస్వారు. వారు నభాొన సలిలో అడుగు 
"పెట్టడంతో జనంలో ఆరంభమయ్యే హూర్ల ర ఛ్యానాలు ఆ 

వ కలు "వేదిక ఎక్కేసరికి తారస్థాయి నందుకుంటాయి. 

సుదీర్భమై మైన, ఉత్సాహభరితమైన చార ర ధ్యానాల మధ్య ఆ 

వక్షలను వరిచయం చేయటం జరుగుతుంది. తరువాత 

(కోతలు నుంచునో, కూర్పునో వాలా ఏవీకగా ఉపన్యా 

సాలు ఆసాంతం విని నభ పూర్తికాగానే తిరుగు [వయాణా 

లకు నన్నాహాలు మొదలుపెడతారు, తప్పిపోయిన తమ 

వారిని వెతుక్కుని తమ తమ బగ్గీలలో వచ్చినవారందరినీ 

మళ్ళీ పోగుచేసుకొని, పొద్దు [క్రంకుతూ ఉండగా మళ్ళీ ఆ 
ముభుభూముల కడ్డంవడి న స్వస్థానాలు చేవకుంటారు.”” 

లింకన్, డన్ లిద్దరూతెళుగ్రర్ప జిక 

దూరాన ఉన్న మట్టూన్ ద్వే 5 వె కి భోక నిరీ 
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ఫీస్తూన్న తమ పార్టీ అభిమాూనులవంట బయలు దేరారు. 

మట్టూన్ అప్పటికి ఇల్లి నాయిస్ సెంట్రల్ ఆ ల్వేలై నుమోద 

ర్డా _త్తరాహులు నివసించే ఒక చిన్నవట్టణం,. ఇంచుమించు 

ఆ వట్టణంలోని జనాభా అంతా లింకన్ వెంట చార స్టన్ 
బయలు బేరశార. ఆయన ఊేేగింపులో యూనియన్లోని 
త్రి రాష్ట్రాలనూ సూచిస్తూ కివి మంది యువతులుగల ఒక 
రధంకూడా ఉంది, ఆ విషయాన్ని సూచిస్తూ ఆ తివి 

"రాష్ట్రాల జెండాలు ఆ రధానికి కట్టారు. ఆ రధంవెనుక 

“స్వాతం త్యాన్న భిలపి.చే కన్సాస్ రాష్ట్రము ”” అని 
(వాయబడిన ఒకలఅట్ట చేత పుచ్చుకొని ఒక యువతి గుర్రం 
మీద 'వెళుతూంది, ఆను వాలా అందంగా యండడంవల్ల 

ఎవ్వడూ ఆమె న తం|తురాలుగా ఉండడం సాధ్యం 
కాదేమో - అని మే మనుకున్నాం, కావ్యక న్యకలకుకూడా 
(ప్రాతినిధ్యం తక్కు_వగాలేదు. రథానికి ఒక(వక్క_న ఈ 
పద్యం (వాయబడిన్రంది : 

మ! సామాజ్య శుభ తార వశ్చిమమ్ముగ సాగు 

తనతల్లి “శ్లే” నెటులొ, రాజ్యక న్యక యై 

లింకనును వరియించు - నేడు.” 

(Westward the star of empire takes its way ; 
The girls link-on to Lincoln, as their mothers did to Clay.) 

డగ్లస్ ఊరేగింపుకూడా ఇలాగే (బ్రహ్మాండంగా 
తాగింది. ఆయనకూ యువతులతోడి రథముంది ; వె పెచ్చు 
ఒక ల్తశ్విక దళంక్తూడా అ ఊశేగింపులో ఉందీ. ఆ “రెండు 
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ఊగేగింపులూ ఆ రో *డ్డు వెంట ఇంచుమించు అనంతంగా సాగి 

పోయినవి, జంగవుములై న రెండు ధూళిమేఘాలు ఆ ఊరే 

గింపుల ననునరించినవి, 

ఛార్జస్థన్ సభకు ముందు లింకన్కు (సెనేటర్ 

(టంబుల్ వద్దనుంచి అనుకొంటాను) కొన్ని వ(తాలు అంది 

నవి. కగ్గస్ 1856 లో కన్సాస్ రాష్ట్రాన్ని - డాని 

రాజ్యాంగం విషయంలో (వజలు వోటుచేసే అవకాశం 

లేకుండా - యూనియన్లో కలపాలని యత్నించినట్లు రుజువు, 

చెసే కొన్ని అధికారిక వ_తాలు అవి, వాటితో లింకన్ 

తన ప్రతిస్పర్ధిని సమాధానం చెప్పుకోవలసి వచ్చే వరిస్టితిలో 
చెశ్టుశాడు. ఆయన ఉవన్యానం విని ఆనాడే వూ వతం 

విజయం సాధించినట్లు మేము భావించాము, 

వాల్ నిట్ మన్ దృష్టిలో లింకన్ 

నగరం బయట ఉన్న అధ్యతుని నివాసానికి వచ్చి 
పోయీ త్రోవలో మా ఇల్లు ఉండడంవల్ల ఇంచుమించు (వతి 
దినం నేను ఆయనను చూసేవాళణ్ణి, "వేసవి రాత్రుళ్లు ఆయన 

ఎవ్వువూ వెటొవోన్ (పభుత్వ భవనం) లో గడవడు, 

నగలానికి మూడుమైళ్ళ ఉత్తరాన సెనికళివిరం ఉన్న 

ఆరోగ వక రమైన (వ చేశంలోని “సైనిక గృ హాం” (ఆయన 

వేని మకాం. 

ఈ ఉదయం (1868 ఆగష్టు 12) సుమారు 8-80 
గంటలకు 'వెర్మాంట్ పిధ్ధిగుంజా నగరంలోకి వస్తూన్న ఆయ 
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నను “ఎల్” నందు దగ్గర చేను చూశాను, కత్తులుదూసి 

బుజాలమిోాద నిలువుగా పట్టుకొ ని ఉన్న ౨5, 80 మంది 

అశ్వికులు ఆయనను నెన్నంటో ఉన్నారు. ఈ రతణణదళం వరి 

వేస్టించి ఉండడం ఆయన వ్య _క్రగ తాభిమళఠతానికి విరుద్ధమని 

చెప్పుకుంటారు; అయితే ఆయన తన సలహోడార్ల (కెన్సి 
లర్ల)ను కాదన లేకపోయాడు. యూనిఫారం విషయంలో 

కాని అశొంల అలంకరణలోగాని ఆ వరివారం ఏమంత 

ఆకర కంగా ఉండదు. లింకన్ సాధారణంగా ఒక గోధుమ 

వన్నెగల మధ్యమ (వమాణంలో ఉండే గు[రంమిోద బయలు 

"దేదతాడు. మాసిపోయినట్టు కనిపించే నల్లని సాడాదు స్తులు 

ధరిస్తాకు, ఒక నల్లని ముతక టోనీపెట్టుకొని, అతిసాధాం "౫ 
డైన వ్య క్లిలాగ కనిపిస్తాడు. వసుపు వచ్చని వట్టీలు రం 
చిన ఒక సై నికోద్యోగి (లక్ట్ నెంట్) ఆయనకు ఎడమ। ప్రక్కగా 

స్యారీచెస్తూంటాడు. వారివెనుక వసుపు వచ్చని వట్రిలుగల 

జాకెట్లతో ఇద్దలేసి -వొవ్చున ఆశ్వికులు అనునగిస్తూ 
ఉంటారు, అధ్యయేుడు నెమ్మది గాపోతూ ఉండడవల్ల వాళ్లు 
తవు గు[రాలను మెల్లగానే నడిపిస్తూ ఉంటారు. నై వకుల 

ఖడాలూ, దుస్తులూ మాతం సవ్వడి చేస్తూ కంగా 

పూర్తిగా నిరలంకారంగా సాగే ఆ వరివారం భా3 "యట్ 

"స్క్వేర్ ని సమోకించినా జనంలో ఎట్టి సంచలనమూ నలి 
గించదు ; అక్కడొకడూ అక్క_డొకడూ నగరానికి [కొనగా 

వచ్చినవాళ్ళు మాత్రం ఆగి, విస్తుపోయి చూస్తూ ఉంటారు, 

అ(బపహోం లింకన్ ముదురు మామిడ్చిగురు నన్న 
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ముఖాన్ని చేను భాగా వరిశీలనగా చూశాను. ముఖం 

మోద లోతుగా పడ్డ ముడుతలూ, ముఖ్యంగా ఆ కోళూ, 

ఎవ్వడూ ఏదో తా wa సూచి స్తున్నట్టు నా 

కనిపించేది. మేము న్పరం చేరువకు రాగానే అత్యంత 

న. మ. వినిమయం జరిగింది. ఒక్కా 

క్క_ప్స్వుడు అధ్యక్షుడు టాస్ డింపివేసిన బన్లీలో వస్తూ ఉండడం 

కూూడా కద్దు. దూసిన కత్తులతో ఆశ్వికులు మూత్రం 
ఎవ్వడూ ఆయనను వెన్నంశే 6 ఉంటారు. సాయంత్రంపూట 

ఖయటికి బయలు బేరినవ్వుడుగానిి ఒక్కొక్కవ్వుడు ఉదయం 

చెందరాడే ఇంటికి తిరుగుముఖం పట్టినవ్వుడుగాని ఆయన 

“కి పీద్ధిల్రో యుద్ద కార్య దర అందమైన నివానం ముందు 

అగడం, ఆయనతో కొంతసేపు నమాలోచనలు జరుపుతూ 

ఉండడం కూడా నేను గమనించాను. బన్టీలో బయలు బేరి 

నవుడుమా[త్రం అయన క్రిందికి దిగకపోవడం జ్రాంటనే ఆ 

బగ్గీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడడం మా కిటికీలోనుంచి.. నేను 
చూసే నీవాణ్లి. 

ఒకొక (వుడు ఆయన కొడుకుల్లో ఒకడు - వచేళ్ల్ల 

వాతో, వన్నండేళ్ల వాడో క ఒక చిన్నగు[ర్రంమిద ఆయన 

కుడిచేతి (ప్రక్కన స్వారీచేస్తూ ఆయన ననుసరించడం కూడా 
ఉంది. వేసవి ఆరంభంలో సాయంనమయాల్లో అప్పుడప్పుడు 

అధ్యతుడు దంపతీ సమేతంగా ఒక బగ్జీమోద నగర దర్శనా 

నికై విహారం బయలు దేరడంకూడా చూశాను. లింకన్ నతి 

నల్లని దుస్తులు ధరించి, ఒక పొడుగైన (గేప్ సిల్క్. మేలి 
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ముసుగు తలమోద వేసుకుంటుంది. ఆలాంటి సమయాల్లో 

"రెండు గురాలూ, వాళ్లా తప్ప చేరే వరివారమేమో ఉండదు, 

ఒకసారి వాళ్లు నాకు బాగా దగ్గరగా వెడుతున్నారు. నేను 

అధ్యతుని ముఖంలోకి నిదానంగా లోతుగా చూశాను, 

శూన్యంలోకి చమాస్తూన్నట్లున్న ఆయన చూపు నెమ్మదిగా 

నా కన్నులలోకి [వసరించింది. ఆయన అభివాదనం చేసి, 

వముందహానం వేశాడు, కాని, ఆ వమందపహానం వెనుక 

ఎక్కడో లోతుగా నేనిందాక చెప్పిన విపాదభావం తళుక్కు 
మనడం నేను గమనించాను. 

ఆయన చత్రం వాసిన ఏ చితకాడడూ ఆ మనిషి 

ముఖంలోకి గాఢమైన, సూవ్మమైన ఆవరోత భావాన్ని తీరుకు 

రాలేకపోయాడు. ఆ ముఖంలో వదో ఉంది. 2, 5 శతా గాల 

(క్రితం మూర్తి చిత్రణలో సిద్ధహాస్తులె న వుహ+ చిత కారులు 

కప్ప ఆ భావం సట్టుకో లేరు, 



ధియొడోర్ 

రూజ్ వెల్ 

18581919 

(టెడ్డీ రూజ్వెల్ట్ అమెరికా అభ్యక్నపీఠ మలంకరించిన వ్యక్తో 
అందరిలోను ఎక్కవ ఆకర్షణ గల విలతమణ వ్య క్రితం కలవాడు. 

ఫాంక్సిన్ డి, రూజ్ వెల్డ్ శీయన దూరపు జాతి, న్యూయార్ _లో 

జననం; పవోర్వర్డ్ లో విద్యాభ్యాసం, న్య్యూయార్ ్క_ నగరపు పోలీను 

కమోవనర్ల బోర్లు అధిపతి గా ఆయన మొట్ట మొదట ఎక్క_వమంది దృష్టిని 
ఆకర్షించాడు, తరువాత, నాకాదళ సహాయ కార్యదర్శి ఆయాము, 

స్పానిష్-ఆ మెరికన్ అద ంలో ఒక ఆశ్విక దళాన్ని నడిపేందుకు గాను 

ఆ పదవి నీయన వదలి కట్టాడు. క్యూబాలోని శాన్ జువాన్ కొండల 

దగ్గిర జరిగిన యుద్దంలో రూజ్ చెల్డ్ పేరుతో ప్రనీద్ధ మైన ఆ ఆక్విక 
దళం (ప్రధానపాత్ర వహించి, విశేష యశస్సు నార్థించినది, 

ఒకసారి న్యూ యార్క్ రాష్ట్ర గవర్నరుగా పని చేసిన తరువాత 
అమెరికా ఉపాథ్యతుడుగా ఎన్నికయాడు. 1901 ్టెంబరులో 



ప్ర్బ జ్యోతిర్యా బల 

మెక్కిన్లీ మరణానంతరం అధ్యతుడయాడు. 1904 ఎన్నికలలో 

అధ్యక్షపదవికి ఎన్న కోబడి, 1919 వరకూ ఆ పదవిలో నే న్నాడు 
ఆటుతరువాత ఒక ఎన్నికలో రిపబ్లికన్ వోట్లు వీలదీనీ టాపు ఓటమిక్తీ 
విల్బన్ ఎన్ని కకా కారణం అయినాడు, 

“బడ్డీ ఆ జ్వేమకుడు (౯2910061) 3 యా తీకుడు; నిహణమృ? 
యుడు; సమర రచయిత, అఅస మెరుగని అయన కార్యదతతనూ, 
నిండయిన ఆయన మందహోసాన్నీ, తరచు ఆయన చాజే ోబుల్లీ” 
“డి లె టెడ్” లాంటి మాటలను గూర్చి అమెరికాలో కథలు పోతల 
ఇప్పకుంటారు, ్న 

శాన్ జువాన్ కొండ ముట్టడికీ సంబంధించిన (పన్తుత భాగం 
(6ుడ్డీ సమశకౌలికు డిన న్, ఇ. బాంక్ లిరాయ్ ఆర్ శ్రీవ )ంగ్ ఈ 

(నానిన ఆయన జీవిత + చరిత్ర (1901) నుండి (గ్రహించ ౫ స్ *] 

రూజ్ వెల్త్ అశ్విక దళం 

శాన్ జువాన్ కొండ ముట్టడి 

ముట్టడికి సంసిద్ధులుగా ఉండండని 1898 జూన్ 30 వ 
తేదీన has రావడంతో చికాక _తిస్తూన్న నిరీయణ కాలం 
ముగిసింది. రునటి రోజు మధ్యాహ్నం గూజ్ నెల ర ఆశ్విక 

దళంవారు ప్రై. వుకాం ఎత్తి మిగిలిన దండయా[త 
దళాలన్నిటితోను కలసి ముందుకు సాగారు. ఆ రాత్రి 
ఎల్ పోసో కొండళశిఖరం మోద నిదించారు. అక్కడ కొన్ని 
శిధిల భవనాలున్నాయి. సైనికులకు అహరవచార్థాలు 
కూడా లభించడంవల్ల వాళ్ళే (ప్రాణాలు లేచివచ్చి వవ, అ 
మకాములో ఆ సైనికులకు తేమ కగ్నల్ గుణాలు నోళ్లీ 
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ఒకసారి రుజువైనాయి. ఆ సైన్యాల కన్ని టిక్ తాను 

అధివతి అవడంవల్ల ఆయన అక్క_డ ఉన్న భవనాలలో ఒక 

డాన్ని తన నివానంగా స్వీకరించవచ్చు. కాని ఆయన 

తన గైనికులతోపాటు ఆరుబయటే గుర్రపు జీను 
తలగడగా, వానకోటు అంగరతుగా శకయనిం'చాడు,. 

తెల తెలచారుతూండగానే సై నికులు నిద లేచి 

నాడు [పార ంభంకానున్న యుద్ధానిక్ సన్నద్ధులవుతున్నారు. 

ఆరుగంటలయీనరికి కుడి వక్క_గా ఫిరంగుల మోత సాగింది, 

శాంటియాగో నగర బాహ్య కేంద్రాలను వశవర్చుకోవడం 

శకోనం తీవ నమరం ఆరంభమైంది. ఆ సైనికులు ముందుకు 
సాగడానికి ఉద్యమి స్తున్న నమయంలో కర్నల్ రూజె ల్ 

గాయపడ్డాడు, ఆ ప ఆయనకు తగిలిన గాయ 

వుదొక్కకే! ఒక శ్చానిప్. తుపాకీగుండు వచ్చి ఆయన తల 
మోదుగా శేలింది. దానిలోని ఒక తునుక ఆయన మణి 

కట్టులో గుచ్చుకుంది. వమంత వెద్దగాయం "కాలేదు; 

ఎక్కువ నాధా కలిగించలేదు. ఆ సైన్యంలోని మిగిలిన 

అందకికంెటు ఎక్కువ చొరవగా ఆయన [వవర్తించినవ్చటికీ ' 
తరువాత ఆయనకు మరే గాయమూ తగులలవేదు. శాన్ 

జువాన్ నదిని చాటవలసిందని ఆ ఆశ్విక దళానికి "తాఖీదు 
వచ్చింది. అనంతర క, ర్రవ్యం తరువాత తెలుపుతొామన్నారు. 

నదిని దాటగానే ఒక సన్నని మురికి నందు ఉంది. దాని 

కీర[వక్క_లా తీ7తో అల్లిన దడులు ; ఆ డడుల వెనుక 
విశాలమైన మెదానాలూ ఉన్నవి, 

3 
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వదిగంటలకు యుద్దం బాగా రాజుకుంది. ముఖ్యంగా 

కుడివేపు నుంచే విజృంభిస్తూంది. “మాసర్” ర _ఫిలుఆ 

"తాలూకు గుళ్ళు శరవరంపరగా అమెరికనుల తలలమిోనుగా 

దూసుకుపోతున్న వి, అక్క_డ లభ్యమైన ఏ రతు.ణకింద 

దాక్కున్నా, ఒకొ_.క్క_హుడు అవి వాళ్ళను గాయవరుస్తూ 

కుడా ఉన్నవి; వారు ముందుకు సాగాలనుకున్నారు ; 

కాని, ఎదురుచూచిన తాఖీదు 11 గంటలకుగాని రావేదు. 

అవ్వడు పాపర్ సేనానికి (ప్రతినిధి అయిన లెఫ్ట్ నెంట్ మితే 

అనిష్టంగానే పురోగమనానికి అనుజ ఇచ్చాడు. తత్ వణం 

కర్నల్ రూజ్ బెల్ట్ కుక్సాన్ అనే తన అశ్వాన్ని అవవో 

హించి కర్నల్ ఏ స్థానంలో ఉండాలో ఆ స్థానంలోనే, 

అనగా - దళానికి వెనుకగా తన అశ్వాన్ని పోనిస్తూ 

తన దళంవారినందరినీ (పోత్సహీస్తూ, ముందుకు సనా కుపుణొ 

న్నాడు ఆ సైన్యం కొన్ని వటాలాలుగా (Platoons) 

చీలి పురోగమిస్తూంది. ఒక సారి - తన దళం ముందు 

భాగంలోని ఆశ్వికులు [కమంగా తవు ఎడము పక్కను 

వస్తూన్న కాల్చలంతో కలసిపోతూ ఉండడం చూసి ఆయన 
చరచరా తన దళం అ(గభాగానికి అనగా నీగోల దసనెన 

9-వ దళం వెనుకకు వెళ్ళి నట్జభాకయు చేశాడు, 

-మొదటి కొండ శిఖరం చేరుకునేసరికి - అమెరిసనులు 

శ్బానిష్. స్థావరాలకు 500 ల గజాల దూరంలో వసా నుని 

(గహాంచారు . Ke ర_ఫిల్ తూటాలతో న్న వులను Bt: 

లింవ జూచే (వపయత్నం నిరర్థక నుని నన్న ల్ హూ ల్ | 
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స్పష్టమైంది. ఆయన కాల్చలాలను నడుపుతూన్న ఉద్యో 

గులతో “ఈ కొండలను ముట్టడించడంలో మికు నహాయ 
వడాలని నాకు తాఖీ దిచ్చారి”అన్నాడు. కాని ఆ ఉదో 

గులు - “మల్లీ తాఖిదు వచ్చేవరకూ' ఎదురుచూడడం తప్ప 
వమోా చెయ్యవద్దని మాకు వచ్చిన అబేశంి అన్నాఠు. 

అది 'చాలా వివ త్క_రమైన (వేశం. శ్పానిమ్ క్. న్యాలు 

ఎడ'తెరివీ లేకుండా కాల్పులు జరుపుతున్న వి. ఆ శతు 

వైన్యంలోని తుపాకిదళంవాడు పొగరాని తుపాకీ మందు 

వాడుతూ ఉండడం వల్ల వాళ్ల మోద మల్లీ (వతీకారం జరప 

డానికి ఏ బ్లేక పోయింది. ఆ వరిసితులలో రూజ్ వెల్ట్ అంతకు 

ముందు పొరజీవితంలో (వదర్శించిన ఉదాత్త గుణాలను 

నై నికరంగ ౦లో కూడా (వదర్శించే అవకాశం లభించింది. 

“మీ ముట్టడిలో మోకు నహాయపడాలని నాకు 

వచ్చిన ఆచేకంి”” అన్నాను రూజ్ నెల్డ్. 

“అయి ఉండవచ్చు” అన్నాడు కాల్బలం అధివతి. 

“ఇంకా మోర పురోగమించడానికి ఆదేశం కోనం 

ఎదురుచూస్తూ కూర్చన్నారు !” 
“ను? 

“అయితే నశే!”- అని సైని కాదేశా లియగల 
ఉన షతోద్యోగి (Ranking Officer) అక్కడఎవరై నాఉన్నా 
జేవూ అని చుట్టూ ఒకసారి కలయజూచి - “ఇక్కడ ఉన్న 

వారందరిలోకీ నేనే తనం కః ముట్టడికి నేను అనుజ్ఞ 
ఇస్తున్నాను” అన్నాడు గంభీరంగా, 
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కాల్బలం అధివతి నిర్విజ్జుడయాడు ; తటవటా 

యుంవాడు, 

“మారు రాకుంకు నా దళము ముందుకు సాగివో 

తుంది” అన్నాడు కర్నల్ రూజ్ వెల్ . ఆ మూట అన్న 

తత్ క్షణం ఆశ్వికదళంలోని  అ(గ(ఛేణివారు. స్పెయిన్ 
సైన్యాల గుండ్ల వన్హాన్నికూడా లత్యం చెయ్యకుండా ముందుకి 

సాగారు. తమ నాయకునివట్ల రెట్టించిశ గారవ భావం, 

ఆయన వారిలో ేకె త్తించిన యుద్ధోత్సాహం వారిని వర 
వశులను చేసినవి, 

వా రలా బయలుబేచే సరికి కాల్పలంకూడా నెనుక 

దిగబడి ఉండలేక పోయింది. వారు కూడా అశ్వదళంతో 

పాటు శటత్రువుమోదికి ముందుకు నడిచారు. కర్నల్ రూజ్ 
వెల్డ్ గు(రంమోద స్యారీ చే స్తున్నందువల్ల తుపాకులు పేలుస్తూ 

ముందుకు సాగుతున్న కాల్బలంక ౦కు వడి వడిగా పోతూ ఆ 

కాల్బలాలను అదుపులో ఉంచడంలో ఆయా ఉద్యోగులకు 

సహాయవడుతూ వచ్చాడు. వ వ్రబేశాలనుంచి ముట్టడి 
విజయవంతంగా సాగించవచ్చో ఆ స్థలాలను నిస్చైశించేవాజు, 

ఆ నందు [వక్క_నున్న తీగ కంచెమోదుగా మూడవసారి తన 
గురాన్ని దూకించిన తరువాత రూజ్ వెల్ట్ ఆ గస్టాన్ని 

వదిలేసి కాలినడకనే చేతిలో టోపీ ఎగరవేస్తూ తస మను 
ష్యులను (పోత్సాహవఅస్తూ వఠువ్రులు వెట్టసాగాడు. ఆ 

కొండచరియ అంతా సైనికమయమె పోయింది. ఆళ్యిక దళం, 



జ్యోతిర్శా ల లీ? 

కాల్బలం ఒకదానితో ఒకటి కలసిపోయి కొండకెగ్యబాకు 
తున్న వి. 

అంతకుముందు శతువు ఆక మించుకొని యుండిన 

రత్సణ సావరాలను వారు బకదానివెంట ఒకటిగా పున 

రాక మించుకుంటూ పురోగమింధారు. అట్ట రత్సణ స్థాన 

'రాల్లోఒక దాంట్లో కర్నల్ రూజ్ నెల్డ్ తన మనుష్యులకు చేల 

మోద సాగిలబడి మరింత అనుకూల వరిసితికోనం నిరీకీంచవల 

సిందని ఆ చేశించాడు. తిరిగి అక్కడినుంచి బయలు చేరబోయే 
-శీళకు అంతా గందరగోళంగా ఉంది. ఇదవతాల కాల్పులూ 

నిరంతరాయంగాను, అధిక వినాశకరంగాను సాగుతున్న వి. 

కుడివేపున ఉన్న గాట్లింగ్ తుపాకిదళం శతునులై న స్పెయిన్ 
వారికి అశుభ సూచకంగా గర్జిస్తూంది. కర్నల్ రూజ్ వెల్స్ 

తన దళాన్ని బయలు జేరమని అజరు, కాని అతేని 

గాంతు వారికి వినిపించ జేదు. తాను మాత్రం కందకంలో 

నుంచి బయటకుదూకి ముందుకుసాగాడు. అతనికి చేరువలో 

నున్న నలుగురు మాతం అతనిని అనుసరించారు. ఒక 

వందగజాలు ముందుకుసాగినతరువాత ఆదళం తనవెంట రావ 

డంలేదని అతడు గుర్తించాడు, వెంటనే అతడు తనతో 
వచ్చిన నలుగురిని అక్కడ ఉన్న గడ్డిపొదల మాటున దాగి 
ఉండమని, తాను వెనుకకు వెళ్లి మిగిలిన వారందరినీ తీసుకువస్తా 

నని చెప్పి బయలుదేరాడు. అలా చేయటంలో ఆభ్మిపాయ 
మేమంటే - తాను ముగ్గురు నలుగురు మనుష్యులతో 
అయినా వెనుదిరిగిన స్తే తన మనుష్యులు అన్యథధాభావఏంచి 
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నిరత్సాహవడవచ్చు నని, ఆ నలుగురు ఆశ్వ్కులూ ఆయన 

సూచనకు అడ్డు చెన్న లేదు, వాళ్లు నేలనంటి చెట్టుకొ as 

తమ కెదురుగా శతునై నిక "డేణిలో తేలు దై కిలే 
నప్పుడల్లా కాల్పులు జరుపుతున్నారు, 

తనదళం వారు వన్వంటనే తన ఆ దేశాన్ని పాలించ 

నందుకు కర షల్ రూజ్ వెల్ కి చికాకు కలిగింది. వెనక్కు 

వరుగెత్తుకు వెళ్ళి, వాళ్ళమిోద అరిచాడు : “ముందుకు సాగ 

మని చే నే నాదేశ్ శే మోరెందుకు కదలలేదు ?” వారు నికి ణు 

లయూరు, “మాక మో కంరం ినిపించతేదు కర్నల్ ve 

అని నంజాయిషీ. చెప్పుకున్నారు. వెంటనే ఆ దళవుంతాొ 

అకని వెంట బయలు బేరింది, కాల్బలంలోని వాళ్లు కుండా 
కొందరు అనునరించారు, 

వారందళూ ఆ కొండ శిఖర [పాంతం మచేదకొ-నేనరంక 

శ్సానిష్. ఫైన్యాలు ఆ అమెరికన్ దళం సాహాసానికి ఆశ్చర్య 

వడుతూ అక్కడ ఉన్న అద్భుత మైన రత ణస్థావరాలను 

వదులుకొని, కొండ చకరియల మీదుగా [క్రింది పలాయనం 

చి _తృగించినవి, రూజ్ వెల్ట్ ఆశ్విక దళంవారూ, ఇతర దళాల 

వారూ కలసి ఆ విధంగా కొండళిఖరం ఆ|కమిం-చుకోగాచే 

ఆ దళాలలో (బహ ండమైన హార ధా నాలు చెలగేగినివి, 

వవముంళే - అక్క_గ్లోంచి దిగువగా కనుచూపు మేరలో 

శాంటి యాగో (క్యూబా లోనిది) తాటాకు శోల్ల నిగోడంగా, 

ఎ(రని ఇంకులు నేసిన ఇళ్ళక వ్వులూ క నివిస్తున్నవి, 

జులై 1వ తేదీనాటికి యుద్ద. అ విధంగా ముగిసింది, 



డి. రూజ్వెర్ 
EE జ 

1882-1945 శ a 

[తరచు పత్రికల్లోని పతాక శీర్టి కలలో ఎఫ్, డి. ఆర్ , ఆని 

వ్యవవారింపబడుతూ వచ్చిన (ఫాంక్తి న్ డి, రూజ్ వెల్డ్ రెండ పదవి 

కాలాలకంకు అధికంగా అధికారంలో ఉండిన మొదటి ఆమెరికన్ 

అధ్యతుడు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పట్లభ[దుడయి మొదటి 

(పపంచ మహోసం(గామకౌలంలో నాౌకౌదళ శాఖ ఉపమం[తీగా పని 

చేసి 1920 లో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామాయిచ్చి, ఉపాధ్యక్షపదవికి 
పోటీచేసి ఓడిపోయాడు, ఆ మరుసటి సంవత్సరం వ్యాధిగస్తు డై, 

కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఆ వ్యాధితో పోరాడి, చివరికి ఏలానో కోలు 

కన్నాడు. రెండు పదవీకెలాల పాటు న్యూయార్ ్క._ రాస్ట్రం 

గవర్నరుగా పనిచేసిన తర్వాత, మొట్టమొదటిసారి 1982 లో అధ్యత 
డుగా ఎన్నిక అయాడు, అరక, సాంఘీక సంస్కరణలకో సంబంధిం చిన 

“నూతన [ప్రణాళిక (Nev Deal) శేతృత్వయున్నూ, ద్వితీయ (ప్రపంచ, 
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నుహాసం[గాను కాలంలో ఆయన (పదర్శించిన (పభుత్వ నిర్వహణ 

ఇాతుర్యమున్న్నూ జగ ద్విదితములు, 

ఈ దిగువ పదచ్మిత్రం - 1920 లో గవర్నర్ ఎమ్, కాక్స్కళు 
పోటీ గారూజ్ వెల్డ్ పేరు ప్రతిపాదింపబడిన వెంట నే “ఇండిపెండెంట్” 
ప్మతికకు రిచర్డ్ బోకెల్ (వానీన వ్యాసం, 

నిత్యయౌవనుడైన రూజ్ వెల్ 

ఫొంక్లి న్ రూజ్ వెల్ల్ యువకుడు. అతని యావ 
నమూ, చెనిలో ఒక భాగమే అయిన న్నే హళీలము - - కవి 

రెండూ ఉపాధ్యకు వదవికి నేటి డెమోా[కటిక్ వఠకా 

ol ఫ్రక్సిలో (వముఖంగా కనిపించే లతణాలు, అతడు జూగిల 

మంత స్నేహపాత్రుడు, వయోధికుడుగా కనుపి స్తే శాగుండు 

ననిపించేటంత యావనభావ విలసితుడు. 

రూజ్ నెల్ల్తో మాట్లాజేటవ్వడు చాలా. తతర 
విషయాలుకూడా మనను ఆకర్షి ౦చవచ్చుగాని, [వధానంగా 

కొట్టవచ్చినట్టు కనిపించేది మాతం అతని యావసమే! 

అతని వయస్సు 88 ఏళ్లు ; వంపులు తిరిగినుండే ఆ జుట్టువల్లా, 

కనరత్తుచేసినట్టుండే ఆ అవయవసాష్ట్రవమువల్లా చాలా చిన్న 
వాడుగా కనబడతాడు, 

తన రాజకీయ జీవిత (ప్రగతిలో తాను లేతగా కను 
వీంచడం ఒక పెద్ద |పతిబంధకంగా ఉన్నట్టు ఆయన ఎవ 

భావించేవాడు, న ఈవిషయంలో శాన్ (ఫాగ్ సిస్కో 

నమూావేశానంతరం అతని అభి పాయం వాూారిఉంజవచ్చు. 
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దూరదృష్టిగల రాజనీతొవే త్త అవడంవల్ల, ఆయన ఆనాడే 

మున్ఫుందు 'తానధ్యకువదవికి (వతిపాదింవ బడనుండడం 

గుర్తించి ఉండవచ్చు; వాషింగ్టన్ లో మాతం ఎవరూ 

ఆ నా డీవిషయాన్ని ఊహించలేదు. ఆమపహోానభలోని 

అతని [వవర్తనకూడా అతడు అధ్యతు. వదవిని ఆశి స్తున్నట్లు 

సూచించ లేదు. 

జీవితంలో అతని విజయానికి అతనిచేరు చాలా 

వరకూ కొరరామనడోం నిర్వివాదాంశం. ఈ దేశానికి రూజ్ 

వెల్ట్ చేరంకు తగని అభిమానం. అందరు రూజ్ వెళ్ట్ లరా 

ముక్కుకు సూటిగా పోయెవారే అనే విశ్వాసం [వ్రజల్లో 
వ్యాపించి ఉంది. రూజ్ వెల్ళ్ వంశీకుల్లో రిపబ్లికన్ 
వమతంలో ఉన్న వాళ్ళు (వీళ్లే ఎక్కువమంది) "వోట్ల అభ్యర్థ 

నలో జెమోా[కాట్లుకూడా రూజ్ వెళ్ళ పెరు “విషయమై 

[వస్తావిస్తూ ఉన్నందుకు ఎవ్వుడూ చికాకు వడలేదు, 

ఈ (ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్ చెల్ కర్నల్ రూజ్వెల్ట్ 
కీమా తాడు ? ఆ మహాపురుషుడ్ కీయన అయిదవ తరం 

జాతా? తేక రెండవ తరం రా, ఏ విషయంలోఅయినా 

కేయనకు టి. ఆక్ (ధియోణోర్ రూజ్ చెల్డ్)తో పోలిక 
లున్నాయా ¢ ఉపాధ్యకువదవికి జము క్రటిక్ వయాభ్యర్థి 

విషయమై ఈ (వశ్నలు తరుచు వినిపి స్తున్న వి, 

ఈయన తండ్రి జేమ్స్ రూజ్ వెల్స్ ధియొడోర్ 

రూజ్ వెల్ట్ కి నాబ్లవతరం ద్ద ఈయన సోదరుడైన జేమ్స్ 

రూజ్ వెల్డ్ కూతురును కర్నల్ రూజ్ వెల్ట్కి సోదర 
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శుతుడైన ధియోడోర్ డ్యన్ హాజ్ వెల్త కిచ్చారు, రై యి లు 
ఈయన భార్య ఎలియనార్ రూజ్ వెల్ కర్నల్ రూజ్ నెల్స్కి 

లు లు 
సోదరుడైన ఇలియట్ రూజ్ వెల్త్ పుత్రిక, 

యా లు 

వ్ర ఈ ఇద్దరికీ గల సంబంధాన్ని మీరే ఊహీంచు 

వ వ ప కోండి ! రూజ్ వెల్ట్ నే -ఈ (వ్ర శ్న అడిగినహ్వుడు పూ ర్యాధ్య 

తునికి తాను “దూరపు బంధువుిననీ, ఆ శాంధవ్యం అగ 

కం ఉంచుకోడానికిగాని, వివరించి చెప్పడానికిగాని దువ్మ్కు_ర 
మనంత తికమకలతో కూడినదనీ అంటాడు. 

తన సోదరి పుత్రిక చెమొకటిక్ వతూనికి చందిన 

ఈ (ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్ వెళ్ళును వివాహం చేసుకోదలచినవ్వుడు 
దానికి తన ఆమోదం తెలువడం తవ్చ కర్నల్ రాజ్ నెల్డ్ 

ఈ రూజ్ వెళ్ళ్కి చేసిన నహాయం వేేమాలేగు. వాజ 
కీయాలలో ఆయన సహకారంగాని, కసీనం నలసహా నంవ్ర 
తింపులుగాని ఈయన కెన్నయూ వేను. వాజకయాలనుగూర్చి 
(భ్రాంక్షిన్ కి తెలిసిన నమ_న్తమూ నరయంకృషీవల్న '౪లిసి 

కొన్నే, న్యూయా” గా రాష్ట్ర ప్రభుతోద్యోగాలలో 

ఉన్న, డెముక్ర టిక్ వతం వారందరి తొలూకు పెనా, 

సంహ జీవిత చర్నితీలూ గల 8 అరల ఒక చెద మేజా 

బల్ల ఆయన ఆఫీసులో ఉండడమే ఆయన ఎంతో ఛాజకీయ 

పరిజానం కలవాడనటానికి (వబల నిదర నం. 
ణ్ నా జ 

వ(త్రికల్లో (ఫాంక్షిన్ యాజ్ వల్డ్ బీవిత చ| 3 (వాసిన 
వార ఈ రూజ్ నెల్ట్కి ఈయన యూరపు బంధువు” నీ మధ్య 
గల కొన్నిసాన్యూలను పేర్కొన్నారు, ఈ గూన నెల 

టె 
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రాజకీయ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు పూ ర్యాధ్యతుని 

రాజకీయ జీవితవరిణామాన్ని గుర్తుకుతెచ్చేవి ఉన్నప్పటికీ, 
వ్య _క్రిత్వంలోను, అభిరచులలోను, విధానాలలోను ఈ ఉభ 

యులు పూర్తిగా విభిన్నులు. 

ఉభయులూ హోర ర్లు విశ్వవిద్యాలయ పట్టభ (దుశే! 

ఉభయుల రాజకీయ జీవితానికీ ఆల్బనీలోనే అంకురార్పణ జరి 

గొంది. ఉభయులూ సరిగ్గా విదేశాలతో యుదాలకో పూర సం 

నాకాదశ శాఖ ఉవమంగతులుగా వనిచేశారు. ఉభయులూ 

యుద్దకాలసేవలకు (అనగా ఒకరు |పత్యతుంగా యుద్దం 

లోను, మరొకరు 'వావీంగ్ల న్లోనూ ఉండి చేసిన సేవలకు) 

పలితంగా'నే ఉపాధ్యత.వదవికి అభ్యర్థు లభయూరు, ఇంతవరకు 

ఉభియుల మధ్య సామ్యుమే గోచరిస్తుంది. ., 

తన పార్టీ తరఫున అధ్యకు పదవికి అభ్యర్థిగా నిల్చిన 

వర్నరు కాక్ లాగానే (ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్ వెల్ కూడా తాను 

వా_న్తవికమైన కై తునని నగరంగా చెప్పుకుంటాడు. తాను 
జన్మించిన స్య్యూయార్ j= రాష్ట్రంలోని డచెన్ కాంకులోని 

సాడ్ పార్క్లో రూజ్వెల్ట్ సాగుచేసే పొలం నమూనా 
వ్వవసాయ కౌ త్రం లాంటిది కాదు. (బ్రహ్మాండంగా వంటలు 

పంచే సువిశాలమైన వేత మది. 

(పభోత్య నాకా శేందంలోని కార్మిక నంఘ నాయ 

కు జీతాలెక్కు_వ చెయ్యమని ఒ త్తిడిచేసినవ ఎడు ఆయన 

సానుభూపితో ఇలా అన్నాడు" “జీవిత వ్యయ (వమాణం 

"పెరిగిపోవడం [కమంగా ఒక క్ష్ ప్రసమస్యగా పరిణమిస్తూంది. 
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ఈ మధ్య ఒక సారి నాభార్య ఆహారవదార్థాలకు వల్లించే 

మొత్తాలు నేను కళ్లారా చూశాను, ఆవి దారుణంగా 

ఉన్నవి. ధరల పెరుగుదల నిరోధానికి వదో ఒకటి చెయ్యాలి. 

నావలె అయిదుగురు బిడ్డలూ, వదకొండుగురు నౌాకర్లూ 

ఉన్న ఒక ఆసామి జీవితం దుష్క్రరమనిపించేటంతగా వరి 

స్థితులు విషమి స్తున్నాయి. ” చితంగా ఆయన 11 గురు 

నాకర్గ్లలోను ఎక్కు_నమంది వ్యవసాయ కార్మికులు. 

వ్యవసాయ సమస్యే ఆపిల్ పళ్ళ ఫీపాలకు నియత 

(వమాణాలు ఉండాలా, అక్క_ర్లేదా అనే నమ స్యే-అల్ఫని 

రాష్ట్రపు చెనేట్కి రూ జ్వెల్ట్ ఎన్నిక అవడానికి కారణ 

మయింది. 28 పళ్లు వరుసగా రివబ్దికన్ వతూభ పనులనే 

చెనేట్ (పతినిధులుగా ఎన్నుకున్న ఒకజిల్లాలో వోగ్రాసిక్ 

జముక్ర టిక్ వమ వర్” నిలచి, న్వవసాయు' దాగ్గ 

వోల్లతో కొద్ది తేడాతో రూజ్ వెల్ నెగ్గాడు. అవృటి గేయ 
నకు 28 వళ్లు. 

సెనేట్భవనంలో అడుగు వెట్టటంతోకే అఆ వళ్ళ 
వీపాల నంగతి పూర్తిగా మరిచిపోయి, వతుస ముదటి 

వారంలోనే వలుకుబడిగల  “టామనీ” వర్ణంతో కత్వులు 
దూతవొడు, "కేంద (ప్రభుత్వపు చెనేట్కి ఇస్స్ ఎన్. వ్యా 

స్తానానికి “టావన్వర్ల్ణంవారు నిలిపిన అభ్యర్థి నిలియం 
(ఖాన్సిన్ వీహాన్. రూశ్వెల్డ్ ఆ గానానికి ట్రక్యెరిగా నిలబయు 

తున్నట్టు _వొలిసినవ్వుడు ఆ వర్షంవారికి తనుకు నిజయం 

సులభసాధ్యమనినించింది. ఆ వర్షపు కేతనం పి్రాంద్ె "గా 
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లాంఛనం ముఖంలో మందపహోనం విరిసింది. కాని, ఆనభ 

లోని మరొక 19 మంది నభ్యుల నహాకారాన్ని నంపాదించి 

రూడ్ వెల్ 60 సార్ల వోట్లు తీసుకున్నా మీహోన్ ఎన్నిక 
కాకుండా చేయగలిగాడు. చివరికి 64 వ సారి వోటింగు 
జరువగా ఈ ఇద్దరూ కాకుండా మరొక అభ్యర్థి ఎన్నుకో 

టావాని వర్షంమిోద చిట్టచివరకు రూజ్ వెల్ సాధింవ 

గలిగిన భన విజయం అతని వేజను, (పముఖ వా_ర్హలలోకి 
తేచ్చి, శేంద్ర ప్రభుత్వపు చెనేటు నభ్యులను (పత్యతుంగా 

(వజలే ఎన్నుకొనేందుకు వీలుగా రాజ్యాంగాన్ని నవరించా 
లన్న ఆందోళనకు “దేశమంతటా బలం చేకూర్చింది. 

సుమారు వబేళ్ళపాటు నిర్విరామంగా రూజ్ వెల్డ్ *'టామనీ” 
తో పోరాడాడు. ఉపాధ్యతు పదవికి అతని పేరు (వ్రతిపా 
దింప బడడం తాత్కాలికంగా ఆ పోరాటాన్ని ఏరమి౧వ 

జేసింది. కాని ఈద ంద్వయుద్ధంలో డెమొె[కటిక్ వయా 

భ్యర్ధులు నెగ్గినా, ఓడినా మల్లీ ఆ పోరాటం కొనసాగడం 
నిశృయమే ! 

రూజ్ వెల్స్ న్యూయార్కు. రాష్ట్ర) గవర్నరు వదవికి 
పోటీచే స్తే తాము బలవరుస్తామంటూ టామసీవర్ల ౦వారు ఎన్ని 

నార్షో 9 ఈయనతో రాజీబేరాలు జరిపారు. (వతి వర్యాయం 

ఈయనవాళ్ల నహాకారాన్ని నిరాకరిస్తూ, కేంద (వ్రభు 

తో పద్యోగాలలో నుంచి ఆ వర్షం నభ్యులను తరిమి తరిమి 

కొ్టే తన (క్రీడను మరింత వట్టుదలగా సాగిస్తూ వచ్చాడు. 
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1912 లో బాల్లిమూార్ లో జరిగిన . డెముుకటిక్ 

వక్ష సమావేశంలో ఈయన టావునీ వర్షంతో సోనా 
హోరీగా పోరాడాడు, వుడో విల్పన్ ఆ వతు నాయకుకుగా 
చేర్కొ_నబడడంతో టామునీ వర్షం పూర్తిగా కీడిపోయింది, 

శాన్ ఫాన్ సిస్కో-లో జరిగిన చెమొనకటిక్ వత ననూ 

వేశంలోకూడా ఈయన *టామనీి తో పోరాడాణు కాని, 

ఈసారి టావునీ వర్షమే గెలుపొందింది, విజయం సాధించినా 

టామనీ అతని మోద కత వహించ లేదు, ముఖ్యంగా అ 

రాజకీయ దృష్ట్యా అది వివేక వంత మైన వని కాదని ఆ వర్షం 

గుర్పించింది. న్యూయాన్ (రాష్ట్ర నాయక త్యాన్ని బావని 

వర్తీ యుల చేతులలో నుంచి లాగుకొనడానికి మొదట ౫కు 

చేసిన పోరాటాన్ని ఆ వర్షం వమించింది. శన ఆదేశాల 

నుల్లంఘీంచి నిల్పన్ ను సాం నా ఆ వర్షం వతమించిండి, 

తనకు అభిమానపాతుడై న కాక్తో నిరంతరం వ్యథి రేకి 
స్తున్న; ఆ వర్షం కమించింది. అతని ౫౩ వర్ష బన్నిటినీ 
శమించి, ఆ వర్ణం ఉపాధ్యవ. వదవికి అశని వేప [వనిపా 

దనకు ఆమోదం వెలివింది. 



1819-1892 

fe కాళ్ల కింద చేల గానైట్ ఖనిజముతో తాపీతము చేయ 
బడింది" అని విట్ మన్ (వాసుకు న్నాడు, అది నీజమని రుజువుకూజా 
ఆయింది. ఆమెరికన్ జూతీయభావం అత్యధికంగాగల ఈ కవి పతిష్ట 
1855 లో “గడ్లిశేకులు? (24768 of Grass’) అనే ఖండ కౌవ్యు 

సంపుటి (ప చురించినది ల గాయతు (కమంగా చపిళపుభతూ వచ్చింది, 

బిట్ మన్ నూ్య్యూయార్ _ నగరానికి చెందిన లాంగ్ ఐలండులో 

జన్మించి (బూ న్లో “పెరిగి "పెదవాడయాడు, యావనారంభంలో 

ఇతడు ప(తికా విలేఖకుడుగా పనిచేశాడు - గడి కేకులు? కావ్యసంపుటి 
పట్ల చాలామంది విమర్శకులు అననుకూల “ఖర (ప్రదర్శించారు, 
అయినా తాను చనిపోయీనరకూ విట్మన్ ఆ (గంఛాంకి తిరిగి తిడగి 
(పవరిత నంపుటాలు (పకటిన్తూ నే వచ్చాదు, (పజా స్వామిక కవిగ్య్మా 

చూణా బార విధ్యంసకుడు గా అతిని |పభావం ఆగణ్య మైనడి. 

ఈ దిగువనిం (పకటిం చిన భాగం స్వీయానుభ వాలు వివరిన్తూ 

బిట్ మన్ (చాసిన *బిలతీణదినాల విచిత స స్మృతులు (“pecimen 
days and 6011069 - 1882) అనే (గంథంనుండి ఊద్ధ్భృతము. ఈ 
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భాగంలో ఫల్టన్ "ఫర (Fulton Ferry) కేవువద్ద విట్ మన్ జన 
సమూహాలను చూస్తూ గడపడం, దాజ్వే (3 పాంఠంలో పముఖుల న నేకు 

అను సందరి ంచడం, బుల్ రన్ వద్ద జరిగిన మొదటీయుదంలో యూని 

యన్ ఎిన్యం ఓడిపోయి చాసింగ్లన్ కీ పారిపోయి రావడం వర్ణి 6చ 

బడినవి, 

విట్ మన్ లోక పరిశీలన 

అటుతరువాత, (బూక్షిన్ లో అనగా నూయార్క్. నగ 

రంలో - గడచిన నాజీవితం ఆకాలంలోను, తదనంతర నం 

నత్పరాలలో మరింత ఎక్కువగాను చిత్రంగా ఫల్లన్ శేవుతో 
ముడివడిపోయి గడచింది, అవ్పటిశే (పాధాన్యంలోను, వరి 

వమూణంలోను, వై విధ్యంలోను, రూవసౌందర్యంలోను (వవం 

చంలో అత్యంత (వముఖస్థానాన్ని ఫల్ట న్ లేవు ఆక 

మిస్తూంది. ఆకాలంలో (1850-60) ఇంచుమించు (వతి 

వ్ర చేను వడవమిద నది దాటుతుండేవాళ్ళి, తరచు 

నౌకలమోది చోదక గృపోలి లో వ్రయాణిస్తూ, అక్కడి 

నుంచి కనిపించే విశాలమె తన్నయత కలిగించే ఆద్భ శా 

లనూ, ఆరమ్య వరినరాలనూ చూస్తూ మైమరచి పోయ్ 
వాణ్ణి, 

నముదం అడుగున ఏవవాహోాలూ, (వతి [వవా 

హోలూ ఉన్నాయా నాకు తెలియదుకాని, మెసు కనిపించే 
మానవ మహాోా[వవాహోాలు - ఎవ్చటికవ్వుడు గలిమాదస్తూ 

ఉండే సజీవ [వవాహోలు - మా(తం నన్ను ఎంతో తక 
ర్లించేవి. నిజానికి మొదటినుంచీ వడవ (వయాణ 'లం'కే 
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నాకు విపరీతమైన నరదా, నా కా యా[తలలో అననుకర 
ణశీయములై న, నిరంతరంగా (వవహించే నజీవ కావ్యాలు 

స్ఫురించేవి, నది నము[దాఖాతంలో కలిసే దృశ్యం, న్యూ 

యార్కొ_దీవి సంపూర్ణ దృశ్యం, తెరవగా ఉన్న రోజున వ 

సమయంలో చూచినా వడివడిగా వస్తూ, మధ్యలో విరిగి విరిగి 
వడుతూ ఉండే కెరటాలు, ఓడల స్తానాలు ఎవ్పటికవ్వుడు 
మారిపోతూ కనిపించే మనోహార దృశ్యాలూ, అన్ని వరి 
వమూాణాలలోను ఉండే ఓడలు, తరచు సుదూర గమ్యాలకు 

బయలుచేరబోతూ బయట కనిపించే పెద్ద ఓడల వం క్ 

తెల్లని తెరచావలు వివ్వుకొని అనంఖ్యాకంగా ఉండే 

“స్కూ_నర్ ,* “సూప్” “స్కిఫ్ ఓడలూ, విచిత్ర సౌంద 

ర్యాన్ని స్ఫురింవ జేసే “'యాట్ి వడవలూూ “బాటరీ” 

పార్కును చుట్టుకొని తూర్పు బేశాలకు పోయేందుకు సాయం 

[తం 5 గం॥!ల (పాంతాల్లో వస్తూ రీవి వెలయించే “సౌండ్” 

డలూ, శ్లౌాటిన్ దీవివేపుకిగాని, *నారాన్” జలనంధి వెంట 

దిగువకుగాని, తేక హాడ్చన్ నదికి ఎగువగా శెండవవేపున 

గాని కనిపించే దృశ్యాలూ,...ఆ అనుభవాలూ, ఆ ద్భ 

ఇ్యాలూ కొన్ని సంవత్సరాలక్రితం (అటుతరువాత అనేక 

పర్యాయాలు) నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించేవి, ఆ 

నాటి నా నరంగు మితులలో బాల్చిక్ కుటుంబంవారూ, 

జానీకోల్, ఇరాన్నిల్ , విలియమ్నై ట్లూ, పడవలమిద నా 
చిన్నారి "స్నేహితుడు టామ్ొగయర్ - అందరూ నాకెంతో 

స్పష్టంగా చేటికీ జూపక్ర ఉన్నారు. 

4 
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ఫులైన్ (పాంళఈ బిెకీ-కాక, నేనా నంవత్స్ రాలలో 

తరచు ్రాజ్వే (పాంతానికి కూడా వెళుతూ ఉండేవార్డా, 

స్యూయార్్క్_ నగరంలో న సమ్మర్హం, వెవిధ్యంగల మానవ 

నమూహాోలకూ, సుప్రసిద్ధ పురుషుల నంచారానికీ పన్ని క 

గన్న (పాంతమాది. ఆరోజులలో అక్క_డ నేను - ఆం|యా 

జాక్సన్, వెబ్ న్టర్, శే, సీవర్డ్, మార్చిన్ వాన్ బన 

నై నికసాహాసికుడు వాకర్, కోసూత్ ఫిస్ట్ గ్ గన్; జా వక్ 

బై రంటొ, వేల్ప్ రాకొమరుడు, చాగ్లెస్ డికన్సొలను జపాన్ 

తోొలిరాయబాదలను - ఇంకా ఆడో జగ ద్వదితులుగా 

ఉండిన వారినెందరినో చూశాను, ఎవ్వడూ ఏదో కొత్త 

విషయ మే, ఆవేశజనక మైన విషయమే కనిపించేది ; అయినా- 

ఎవ్వుడూ వడిగా సాగే ఒకే అనంత మానవ మహో [వవా 
హాంగాసనే నాకు అనిపించేది.  నగరవుందిరం (CIty hall) 

వెనుక ఛేంబర్ . వీధిలో ఒక న్యాయస్థానంలో వి శాంతి 

గదిలో జేమ్స్ ఇెనిమోర్ కూవర్ని నందర్శించడం నాకు 

జావకముంది. అన్నాయసానంలో అతచేదో కేను నశుపు 
తున్నాడు, (అది బహుశః ఎవరిమోదో అతడు తెచ్చిన 

పరువునష్టపు చావా అనుకుంటాను.) *డానే లేక ఇక్జ్ 

వీధి మలుపులో ఉన్న ఒకభవనం రెండో అంతి స్తులోని 

ఆఫీసుగదిలో “ఎడ్లార్ ఎల్లన్ పోని సందర్శించడం, [హన 

నంభాహణ సాగించడం (బహుశః అది 1815 లోనో 46 

లోనో) కూడా నాకు జూవకం ఉంది. ఆయన “రాజే 

జర్నల్ ' అనే వ(లెకకు నంపాదకుడుగాను, క న 
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పావీకంగానో యజమానిగాను ఉండేవాడు, ఆయన [వచు 
రించియుండిన ఏదో నారచన విషయంలో అవ్వడాయనను 
చూశొను. “పో చాలా మర్యాదస్థుడు ; మనివీ రూవం, 

వేషం అన్నీ చాలా బాగా ఉన్నట్లనుకున్నాను. ఆయన 

మూర్తి, కంఠస్వరం, అలవాట్లు, వటిస్టత _ అన్నీ నాకు 

సుదూరమైన మనోహరమైన న్గు తులు. వాలాదయ, 

దాక్కీణ్యంగలవాడు ; కాని. వినముడుగాను, బహుశః 
కొంతవరకు విర కృుడుగాను కూడా కనిపించాడు. 

నా న్ఫృతులలో మరొకటి: ఈ స్యూయార్్క్_ 

పడమటి భాగంలోనే సరిగా వోౌక్ట్రన్ పిధికి ఏగువగా ఒక 

సారి నేను (1882 జనవరి నెలలో జెకవగా ఉన్న 

రోజున అని జావకం) వంగిపోయిన, దుర్చలంగా ఉన్నా 

ఆజాను బాహు-వై న, పాగా వృద్ధుడై న ఒక వ్యక్తిని 

మూశాను, గడ్డం ఉంది; విలువైన ఉన్ని దుస్తులు, తల 

మోద తెల్లని చెద్ద ఉన్ని టోపి, - సుమారొక డజను మంది 

మ్నితులూ, నాకరా పరస్సరం పోటీ వడుతూ, జాగ_త్తగా 

పట్టుకొని ఇంటి ముందరి నడవలోనుంచి మెట్టమిాదుగా 

(కిందికి నడిపించుకొొచ్చి +++ ఇంచుమించు మోసుకువచ్చి iw 

బీ త్రి, చకాలులేని వముంచుమోద లాగే ఒక "పెద్ద బండిలో 

కూర్చో బెట్టి, మైన మరి కొన్ని ఉన్నివస్తాలు కప్పి, పీకారు 
(తిప్పటానికి తయారుచేశారు, ఆ బండీ లాగిన గురాలంత 

అంద మైన గు[రాలను నను నా జన్హలో మాడ లేదు. 

(చాలా బాగా జంతువులను ఈ కాలంలో చెంచుతున్నామని 
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మన మనుకో నక్క_ర లేదు. 50 వళ్ళనాడు లాంగ్ఐలెండ్ లో 
గాని దశీణ రాస్ట్రా/లలోగాని, న్యూయార్ గ నగరంలో 

గాని దొరికిన గుర్రపు మాంసంలాంటిది మల్టీ ఎక్కడా 
దొరకశేదు. రుచికీ పుష్టిక్ జనం పెంపుడు గు[రాల మాంశ 
వమంచునే, - వ జాతి గరం అయినా సరే- ఆ రోజులలో 

ఎగబడేవారు.) నేను బహుశః అవ్వుడు 1కి, 14 వళ్ళ కరాళ్ణి. 

అలా నిలబడిపోయి, ఆ ఉన్నిలో మునిగిపోయి, అంత వుంది. 

మిత్రులు నౌకర్ల మధ్య, ఆ బండీ మిద భద్రంగా ఆనీను 

జైన ఆ మునలివానిని చూస్తూ ఎంతోసేపు ఉండిపోయాను, 

నెమరు వే స్తున్న, ఉత్సాహం పొంగులు వారుతున్న ఆ 

గురాలూ, చేతిలో కంచీక(రతో బండీ తోలేవాడు, వాని 

(వక్క. అవనర నమయంలో వాడికి నహాోయం చేసేందుకు 
మరో చోదకుడూ - అంతా నాకు న్పష్టంగా జ్ఞావకముంది, 

అంతగా వాళ్ల ందరూ కన్నులలో పెట్టుకు చూస్తూన్న ఆ 

ముసలివాని రూవం ఇప్పటికీ నా కళ్ళముందు మెసలుతున్న ది, 
అతడు జాన్ జాకబ్ అన్టర్ ! 

1846, 47 |పాంకాలలో - రచయితగాను, ము[దావ 
కుడుగాను వనిచేస్తూ, నాకు నహాజమైన ఆరోగ్యంతో 
ఉత్సాహంగా కాలం గడుపుతూ నే నింకా న్యూయార్ [7 

నగరంలోనే ఉన్నాను waa 

అయితే ఆ అనుభవం, ఉత్సాహం - అంతా 
ఒక భయంక రమైన ఆఘాతంతో ఒక్కసారిగా 'తాపమా 
పోయింది. అది మొదటి “బుల్రన్” యుద్ధం, ఇవ్వడు 
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మన మందరం గుర్తించినట్లు - నిశ్చయంగా అది చరిత్రలో 

అత్యంత (వధానమైన యుద్ధం, (అన్ని యుద్ధాలూ, వాటి 

ఫలితాలూ మామూలుగా అనుకునేదానికం శే కూడ ఎక్కు 

వగా హాఠాత్సంభవాలతో నిండి ఉంటాయి. అయితే ఈ 

యుద్దంలో "మొదటి నుంచి చివరి వరకూ అన్నీ హాశాత్సంభ 

వాలే! అనిశ్చిత వరిస్టితులే! వ వాని కా వక్షం తాను 
నెగ్గాననే అనుకునేది - చివరి నిముషం వరకూ నిజం చెప్పా 

లంకు నిరూలితం కావడానికి ఒక వత్ ఎంత యోగ్య మో 

"రెంజోవతుమూ అంతే! ఒక కల్పిత వా _రృవల్ల, లేక అనేక 

కల్పిత వార్తల వరంవర వల్ల చివరి నివిషంలో జాతీయ 
సైన్యాలు చెల్లా చెదర ఖ్తాపహాంతో పలాయనం చి త్త 

గించనవి.) 

అది 22 వ, కేదీ సోమవారం. అడపాదడపా (పొద్ద స్త 

మానం వాన జల్లులు పడుతూనే ఉన్నవి. కెల తెలవారుతూ 

ఉండగా వరాజితనె సైన్యాలు లాంగ్ (బెడ్డ్ మోాదుగా వాషింగ్ర న్ 

లోకి వచ్చి పడటం ఆరంభమైంది. యుద్దం జరిగిన శని, ప్ 

వారాలు (20, 21 కేదిలు). ఎండ వివరీతంగా కాసింది. 
దుమారం ధూళీ, పొగా చేహాలమోద చెనుటలో కలసి ఒక 
పొరగా వర్చడి, మళ్ళీ దుమ్ము, మళ్ళీ చెమట ఇంకో పొరగా 
వర్చడి, పీటన్ని టిన్ ఆ ఉదిక్త (ప్రాణాలు జీర్ణి ంచుకొని, - 
గాలిలోని ధూళి కణాలతో వాళ్ళ దుస్తులన్ని అట్టలుకట్టుకు 

పోయి, ఎండిన రోడ్లమోడా, తుపాకిదళాల కాళ్ల (క్రింద 

నలిగిన పొలాలలోనూ ఎక్క_.డవడి తే అక్క_డ వాళ్లే! దుమ్ము, 
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మట, చాన మలాములతో నిండిన చేహాలతో తిరుగు 

ముఖంవట్టి లాంగ్ భిడ్డి మోదుగా వచ్చి వడ్డారు. భయంకర 

మైన ౨0 మైళ్ల య్మాత చుసి, బెదిరిపోయి అవమానంతో, 

'ఫ్తాహాంతో. వామీంగ్రన్ చేరుకున్నారు. వా రిక్క_డనుంచి 

వెశళ్లేటవ్వుడు వలికిన ఆ. [(వగల్భా లివ్వుడేయైనవి? ఆ 

ధ్వ్యజాలూ, బాండ్ వుళాలూ, ఎదిరిఫై. దీలను తీసుకొ చేందుకు 

పట్టుకెళ్లి న (తాతా - అవన్నీ ఇవ్వూడేమైనవి? ఒక్క ఇఛూాండు 

వాద్యం (మోగడంలేదు ; సిగ్గుగా 'జెండాకొయ్య కంటి పెట్టు 

కుని ముఖం (వేలవేయని ఒక్క. జెండా లేదు, 

సూరుండుదయింభాడు ; కాసి, (పకాశించడం చేదు.. 

ఆ మనుష్యులు - మొదట పల్చగా, వ. 

రా సాగాద. క్రమంగా గుంపు బలిసిం వాషింగ్టన్ 

వీధుల నిండా - బు చెన్సిల్ మ ఏభిలో, ఇళ్ల 

'మెట్లమోడా, క్రింది అంత స్తుల వాకిళ్ల లోను - ఎక్కే డ వడిలే 

అక్కడవాళశ్లే! ఒక (క మం తేకుండా చారి తవ్చినవాళ్ళలాగ, 

చిన్న చిన్న గుంపులుగా వస్తున్నారు. అవ్వుడవ్వుడు 

మాతం ఒకక... దళం పూర్తి రగా [కమబద్ధంగా సై నె నికో 

ద్యోగుల ఒద్దికలో (కొందరు ఉదో గుల గ్గే స్టోనాలు మధ్య 

మధ్య ప! కనిపి స స్తున్నయి; చచ్చిపోయి ఉంటారు ; 

వాళ్లు నిజమైన వీరులు) మానంగా వంచిన ముఖాలతో 
గంభీరంగా మార్చొచేస్తూ, కుప్పకూలిపోఆ తా రీనా అన్నంత 

అలసటతో, అంతా నల్లగా, మడ్డగా, అయినా చేత తుపా 

కులు ధరించి సజీవంగా అడుగువేస్తూ రావడం కూడా కద్దు; 
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అయితే, అలాంటి దళాలు చాలా అవదు. చెన్సిలొవేనియా 
వీధిలో చేన్ మెంట్లూ, 14 వ వీధీ జనంతో కిట కిటలాడి 

పోయినవి ; పౌరులు, నీగోలు, గుమాస్తాలు ... అంతా 

ఆ సైనికులను చూడటానికి వచ్చినవాళ్లే ; కిటికీలలో ఆడ 
వాళ్ళ ముఖాలు ... ఆ పారిపోయి వచ్చిన, దుము కొట్టుకుని 

ఉన్న సైనికుల తండాలు (వాటికి అంతం అనేది ఉండా!) 

తమ ఇళ్ల ముందుగా కదిలిపోతున్న వ్వుడు ఆ (స్ర్ర్ట్రీల ముఖా 

లలో కాతుకం వెల్లి విరుస్తూంది, ఎవ్వరి నోటా మూట లేదు : 
ఎట్టి వ్యాఖ్యలూ లేపు. (ఈ చూడవచ్చిన వాళ్లలో సగం 
మంది అతి త్మీవమైన విభజనవాదులు ; వె కేమో మాట్లా 

డరు. ముఖాలలో మాతం రాకుసత్యం త్ో ంగిమాస్తూంది) 

ఆ ఉదయమంతా వాషింగ్టన్ నిండా మచ్చలు మచ్చలుగా 

పరాజిత సై నికుల గుంపులు వ్వ్యాపించినని; వింత వస్తువు 

ల్లాగ విచ్చ్శితమైన కళ్లతో, ముఖాలతో, తడిసి ముద్దయి, 

(a రోజంతా ఏడతెగకండా జల్లులు వడుతూనే ఉన్నవి) 

అమితంగా అలసిపోయి, ఆకలితో, వీక్కు_పోయిన re 

ఉబ్బిన కాళ్ళతో _ ఎక్కడ “చూసినా ఆ సై నికులే! న సజ్జ్ఞను 

లైనవారు (వారై సా మరీ అంత ఎక్కువమంది లేరు) అ 

సైనికుల కింత తిండి వజెయ్యాలని నతేమత మవుతున్నారు, 

జావ, కాఫీ కాయడానికి గాడిపొయిి మోదికి గంగాళొ 

"లెక్కించారు, 'పేవ్ మెంట్ల మోద మేజాబల్ల లు వేసి, వేగన్ల 
కొద్దీ రొట్ట కొన్నారు. వడి వడిగా దానిని పెద్ద పెద్ద 

ముక్క_ల [క్రింద తరుగుతున్నారు, అందులో ఇద్దరు వయస్సు 
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ముదిరిన చీ లు = చాలా అందమైనవాళ్లు ఎం నంస్కా_రానిక్రీ, 

సౌందర్యానికీ నగరంలో అగ తాంబూలం పొందినవారు... 

హడావిడిగా తెచ్చి వేసిన, మొరటు కొయ త్రో చేసిన ఒక 
మేజాబల్ల దగ్గర బోలెడు భత్ష్యు, పానీయాలతో నిలబడి 

ఆ సై నికుల కాహారం వంచుతున్నారు. ఆ రోజంతా ఇర్చ 

య్యేది ఖర్చు అవుతూంకే అర గంట అర గంటకీ మల్లీ ఇళ 

దగ్గరనుంచి ఆపారవదాఠాలు శతెప్పిస్తూనే ఉన్నారు. జోరున 

కురు స్తున్న వానలో ... అతి ఉత్సాహంగా నిలబడి 

మానంగా, నెరసిపోయిన తలకట్ల తో వారు అలా ఆహారం 

వడ్డిస్తూ నే ఉన్నారు. అంతసేపూ ఇంచుమించు ఎడఢేేర'పి 

లేకుండా వారి చెక్కిళ్ళ మోాదుగా కన్నీరు ఓడికలు కడుతూనే 

ఉంది. ఆ గాఢమైన ఉద్వేగం మధ్య, అంత నందడిలోను, 

నంచలనంలోను, నిన ఎహాతో కూడిన ఆదుర్షా మధ్య స్ట 

అత్యాశ్చర్యక రంగా ... ఆ సై నికుల్లో చాలామంది నిద్రకు 

వడ్డారు. అంత సంరంభం మధ్యా అతి గాఢంగా నిదపోతూ 

న్నారు. ... ఇళ్ల మెట్లమోదా, [వహారీగోడల [వక్కనా, 

చేన్ మెంట్ల మోదా, రోడ్ల (ప్రక్కన ఖాళీస్థలాలోను ఎక్కడ 
వడితే అక్క_డే ఒరిగిపొతూ గాఢంగా నిది స్తున్నారు. పావం 
17, 18 వళ్ళ క్మురాడు ... అక్కడ ... ఆ మహో సౌధ 

దారం దగర నిది స్తున్నాడు. ఎంత శాంతంగా ఎంతి 

గాఢంగా నిద్రపోతున్నాడు ! నిదలో కూడా కొందరు తవు 

తుపాకులను గట్టిగా వట్టుకున్నారు; కొందరు మి(డైలు, 

సన్నిహితులు దగ్గర దగ్గరగా గుంపులు గుంపులుగా వశు 
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కున్నారు. అలా నది స్తున్న ఆ-అందరి మీదా జాలిజాలిగా 

వాన నడుతూాంది. 

మధ్యాహ్నం గడచి, సాయంత్రం అయేన రిక ల్లా 

వీధుల్లో, హోటళ్ల (Bar rooms) లో, కూడలిస్థలాలలో 

(వతిచోటా (శ్రోతలూ, పృచ్చ్భకులూ, భయానక hes 

భయంకర నన్ని వేశాలూ, a (వచ న్నంగా శ్యతుదళాలు 

వచ్చి పడటం, తమదళం చెదరిపోవడంి*లాంటి కథలు, కథ 

కులు, (ప్రగల్భాలు వలిీ (పజల గుంపులు. ,.అదంతా 

చూస్తే లా సంకల్పశ క్షీ, ఛై_ర్యం వాపింగ్లన్ నగరంనుంచి 

rT ముఖ్యమైన హోటల్ “విలి 

యర్డ్స్ బుజాలపై సైనికుల లాంఛనాలు దాల్చిన సై నికో 

దోోసులతో నిండిపోయింది. అవమానంతో వాళ్లు దిగజారి 

పోయి ఉన్నారు, (వాళ్ళని చేను చూశాను. ఇలా అందా 

మని కూడ అనుకున్నాను : “వచ్చారా బాబూ! భుజాల 

మాద సైనిక లాంఛనాలతో? అయితే మో సై నిక దశా 

లేవి? ఆ సైనిక లందరూ వమయీారు * అసమధ్ధల్లారా ! 
యుడ్రాల్ల ' అదృష్టం, ఒంటరిగా చిక్కుబడి పోవటం- 

అలాంటివి నాదగ్గర చెప్పకండి ! ఇది మో ఘన కార్యమే క 

ఈ వలాయనం. . .ముమ్మాటికీ ! ... మెల్లగా జారుకున్నా, 
లేక గట్టిగా అరచినా లేక ఈ విలియర్ష్హ్ప హోటలుగదుల్లో 
భె ర్యోత్సాహాలను అభినయించినా, వంచేసినా, వం చెప్పినా 

మిరు తవ్వుకోలేరు. బుల్రన్ యుద్గవరాజయానికి బాధ్యత 
మోది, మో సామాన్య నై. నికుల తెగింపులో సగం, కనీనం 

వదోవంతు తెగింపు మోకుఉన్నా, ఇది జరిగేదికాదు) 
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[(నూటికినూరుపాళ్ళు అమురికనులు గా అభీవర్ణింపడగిన విట్టన్, 
మూర్ శ్వైయిన్ , ఎమర్సన్ (ప్రభృతులు ఆ మెరి కొారచయితలలో అగ 

గణ్యుులు, ఏమర్భన్ బాస్టన్ లో జనించి, హార్వర్డ్ లో విద్యాభ్యాసం 

చేసి బాస్ట్రన్ లోని (యూని కురియన్ ) సెకండ్ చర్చి మతాచార్యుడు'గా 
నియమింపబ'డ్డాడు, "మొదట్లో అతడివృ త్తి ఆతణ్మి (కుంగదీయ నారం 

ఇించింది, పీముట, యూరపులో సంవారం చేసి కొన్నిరచనలు, కొన్ని 

ఉపన్యాసాలు చేసినమిోదట, ఈనూత నమౌర్థ మే ఆయనకు బాగా 

నచ్చింది, ఉప న్యాసాల ద్వారా విద్యాబోధన సాగించే విధానం ఆమె 

రికాలో విస్తృతంగా ఈండడంవలన ఊప న్యాసాలివ్వడం3 వ్యాసాలు, 

కావ్యాలు, (గ్రంథాలు రచించడమే ఆయన తన జీవనమౌర్హ ంగానరించి, 

అచిరకౌలంలో చే అకా నిగా రచయిత గా అఖండకీ ర్తి ఆర్జీంచాడు, 

ఇక్క_డ ఇచ్చిన రచనలురెండూ నూరుసంవత్సరాల (కిందట 

సాహిత్య విమర్శకుడు గా స్యపనీద్ధి గడించిన ఎడ్విన్ "పెర్చీ విఫుల్ 
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రచించిన “మవానీయులను గురించిన మధురస్మృృతులు” [1886] అశే 
(గంభంలోని భాగాలు.] 

ఎమర్సన్ త్రో గుర్రపు బగీలో స్వారి 

లిమర్చన్ మహాశయునితో నాకు వరిచయ మేర్ప 
డిన [కొత్తల్లో ఒకరోజున బాన్టన్ కి ఐదుమైళ్ళదూరంలో 
ఉన్న ఒక చిన్న వట్టణంలో ఆవన్యానం చెప్పడానికి నాకు 

పానాత్తుగా ఆహోగనం వచ్చింది. మొదట, ఆ ఉవన్యానం 

చేయవలసినదిగా ఎమర్చన్కి అహ్యానం వెళ్ళింది, ఆయన 

వచ్చి, మహోవన్యానం చేస్తారని పావం అక్కడి రసజ్ఞ 
లంతా ఆశించారు; కాని, ఆయన తన నముతి తెలియవర చ 

లేదు. ఆ ఆహ్యనానికి జవాబీయడంలో ఆయన అ[శ్రద్లచేసి 
అయినా ఉండాలి; లేచా ఆయన (వత్యుత్తరం ఎక్క_ణో 

తభావతువచ్చి నకాలంలో చేరకపోయి అయినా ఉండాలి. 

నేను వెళ్లాను, ఉవన్యానం (పారంభవమవడానికి 

నరిగా వదినిమిసూలకు పూర్వం ఎమర్సన్ (వత్యతమీమయాడు. 

"వెంటనే, ఆ నాడు ఆయన ఉవనాానం ఏనే అవకాశం నాకు 

కలగడం నిజంగా నా భాగ్యమని, నేను ఉవన్యానం చెవ్బ 

దలుచుకోలేదనీ స్పష్టంగా చెప్పాను. కాని తన అశ్రద్ధ 
వల్ల నే వొరపాటు జరిగినట్టు కనిసిస్తూన్నందువల్ల, ఆనాడు 

ఉవన్యసించే హక్కు_నాదే గాని తనదికాదని ఆయన జొడా 
ర్యంతో జవాబు చెప్పాడు. దానిమాదట, “మోర ఉవన్య 
సి స్తేనే ఈ వేళ ఈ ఊళ్లో ఉపన్యాసం ఉంటుంది; లేకపోతే 
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ఉండదు” అని నేను ఖండితంగా చెప్పాను ఆయన అన 

మ్మతితోనే తన చేతి సంచీలోని కవిలికట్ట విప్పి ఉవన్యసించ 
డం ఆరంభించాడు, 

ఆ ఉవన్యానం ఇతర సాహిత్య గోష్టులలో ఆయన 

చేసిన ఉవన్యాసాలన్నింటిలోకీ (ేసఘ్టమైనది కాక పోవచ్చు 
గాని నమకాలిక్తులై న ఇతర ఉవన్యానకుల ఉత్తమోత్తమ 

ఉవన్యాసాలన్నిటిక న్న గొప్పది. ఉవన్యానం పూ_ర్రిఅయిన 

తదవాత్క నేను కూడా తన గురపు బగ్గీలో రావచ్చునని 

ఆయన నన్ను పిలిచాడు. నేను అమితానందంతో అంగీ 
కరించాను, 

నా అదృష్టవశాత్తు, ఆ గురం ఆతినిదానంగా వయ 

నించే పోటీలో [వధమ బహుమానం పొందదగినది. 

మామూలుగా కాలినడకను, తనలో తాను తన యత్వంతో 

వదో ఆలోచించుకుంటూ పోతూ ఉండే బాటసారిక న్న 

ఇద్దదు (ప్రయాణికులు గల ఆ బగ్జీనిలాగుతూ, తాను అధిక 

వేగంతో (పయాణం చవేయగలననే దంభం పావం ఆ 

గు[రంలో వకోశనా కనిపించలేదు. బహుశః ఆ ౧సర్రపు 

బగ్జీవేగం గంటకు దాదాపు "రెండు మైళ్ల దాకాఉండవచ్చు. 

నేను బండిలోకి ఎక్కగానే ఆనాటి ఉవన్యాసాన్ని 
గురించిన [(వనంగం (పార ౦భింఛాను, ముఖ్యంగా, 

ఆయన ప్యూరిటన్ లను గురించి చెప్పిన విషయాలను/సార్చి 

మాట్లాడుతూ “ ంభీరమైని (Grim) అనే పదాన్ని 

విలతణంగాను, సునాయానంగాను వాడిన నంగ తిసూచిస్తూ, 
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“బహుళ: ఆవదం మోకు వాలా ఇష్టమనుకుంటాను,; మిరు 

(వకటించిన వ్యాసాలలో కూడా మారు ఆమాట ఎక్కు 

వగా వాడినట్టున్నారు.” అన్నాను. వెంటనే ఆయన 

ఆదుర్దాగా, నే నామాట బాగా తరచుగా వాడుతున్నా 

నంటారా + అని [వళ్నించాడు, “జాను, అయిలేవాడిన 

చోటనల్లా మోరభివర్థిస్తూన్న వ్యక్తుల స్వభావానికి 
పూర్తిగా వర్తించే విధంగానే నర్వతా మోరామాట 
వాడారు”, అన్నాను. ఆయన, ఒకటి రెండు నిమిషాలు 

సాలోచనగా మానము[ద దాల్చి, ““బపహుుళశ:, ఆ మాట 

నాకొక ఉఊతవదంలాగ తయారవుతున్న ట్టుంది. ప్రికనించి 

దాన్ని వాడడంలో కొంచెం జ్యాగత్తగా ఉండాలి, నా 

నిఘంటువులోనుంచి మెల్లిగా దానికి ఉద్వాసన చెప్పాలి,” 

అన్నాడు. 

మేమా వట్టణపు వివణుల్లో నుంచి బయటవడి, 
బాన్టన్కి పోయే వళ్లైటి దిక్కురోడ్డు ఎక్కే_సరికి, ఎమర్సన్ 
వండితుడు బాగా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. ఆయన తన యువ 

నహాచరుడితో ఒక విలతమైన [వనంగం (ప్రారంభించాడు. 

(వనంగధోరణి ముదట తనలో తాను చేసుకొనే య భేచ్భా 

భావన స్టాయిలోనుంచి న్వగతం స్థాయిలోకి వచ్చి, పిమ్మట 

మాయిద్దరి నడుమ నంభాహణగా మారింది. అయితే, ఆ నంభా 
పణ మధ్యలో ఆయన సహాపానంగికుడు తన భావవకట 

నోత్చాహోన్ని ని గహీంచు కొనల కౌశలం (వదర్శించి 

నపుడు, మళ్ళీ న్వగ్వత స్థాయిలోకీ, మానభావనస్థాయి. 
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లోకి మళ్ళిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉండేది. ఆ సాయం 

సంధ్యను నేను ఎన్నటికీ మరచిపోలేను. చంద్రుడు సోజశ 
కలా పరిపూజ్ధడై (వకాళి స్తున్నాడు, తనను ఉఇరుముకొని 

వస్తూన్న ఒక మబ్బుని చూచి ఏ మ్మాతం చలించకుండా, 

వపో ఐం|దజాలిక శ కితో (పకృతినంతను ముం చెన్తుతూూ, 

“సుసి గమెన, సు|పసన్వ వెన, వశాంత మైన, Cue! 

కం ఇ స ఖ్ కన్నులు మిరు 

మిట్లుగాలి పే సూర్యరశ్ళిలో వా సవాలుగా  కనిసించిన 

“నరవ స్తువులను ఆ వెన్నెల అవ్నాన్తవికాలను చే స్తున్నది. 

మా న్నిదబోతు గరం డాని స్వవ్న సౌఖ్యం అది అనుభ 

విస్తూన్నట్టుంది; పూ దర్తిగా ఆగిపోయి వై రాగో పాదయమైన 

త్తి (వే క్తవలె, నికృష్టమైన అబండీ నుంగ, ఆ బక్షి! 

తనను బంధించి ఉంచిన కళ్లెం వైరా సామాను నుండీ 

క కెంపులు చేసుకుని తన ధ్యాన నమాధిలో కను 

మునిగిపోక పోవడానికి కారణం: మధ్య మధ్య ఎమర్చన్ 

దాని [వక్క_లకు తగిలిస్తూన్న యధాలావపు కొరడా విడ 

లింపు. నిజానికి ఆ జీవ సమాాధి స్థితిలోనుంచి జాగ్రదవస్థ 

లోకి తీసుకొని రావడానికి ఇది తగినంత నవుగమెన కాగ 
ణం కాదు. ఆ యజమాని ఆ కొరడాతో ఎత గటిగా 

కొట్టినా, ఆ దెబ్బకు పూ ర్టిగా గురియెన ఒక ఈగకు 

కూడా వ విధమైన [వమాదం ఉండదు, అలాగే, మేము 

మెల్ల గా సాగిపోతున్నాం, 

చివరకు మా (వనంగం, నాడు "పేక్చాపియ” నాట 
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కాల్లో నాయక పాత్రలు ధరించే |వముఖ నటుల వంకోకు 

మళ్ళింది. హామ్లెట్, ఒథెల్లో, లియర్, మాక్ జెల్ ల నత 

అభినయిం చడానికి [వయత్నించిన వారిలో ఎవరై నా నాకు 

నంతృప్రి కలిగించారా అని (వశ్న, లేశేం? నేను బూత్ 

(సీనియర్) ఈ వేపాలు వేయగా చూశాను, అతడు పరి 

పూర్చుడు కాక పోయినా నేను నూచిన ఇతర నటు 

లందరికన్న పరిపూర్ణతకు ఎక్కువ సన్నిహితుడు, నిజానికి 
పేక్స్పియర్ రచనలు కూలకషంగా చదివిన విదాంంను 

లకు వ నటుడూ వా స్త్వవమైన సంత్స_ష్టి కలిగించ లేడు. 
అయినా, బూత్ కి నిశితమైన (గహణశ_క్టి చక్కని 

భావనాబలం ఉన్నవి; తాను నిర్వహించే పాత్ర యొక్క 

వ్య _క్రీల్వానికి నంబంధించిన ముఖ్యమైన విలవ్.ణ స్వభావా 

లను గురించి ముందుగా తన మనస్సులో దృఢమైన, 
వా్తవిక వైన చిత్రణ చేసుకుంటాడు. అందువల్లనే అతడు 
ేక్సిపియర్ భావనలోని ఒకవిధమైన సంకీర్ణ (వకృతిని 
(వదర్శిస్తూనే వివిధ పాత్రలలోని వైవిధ్యాన్ని కూడా చూప 
గలుగుతున్నా డని నా అభిప్రాయం, మె క్రియాడీ ఇంతకన్న 

ఎక్కవ (వజాకర్షణ గలవాడు;-కనీనం ““నాజూకు”తన 

మెరిగిన వర్గాల అభిమానం చూరగొన్న వాడు కావచ్చు. 

కాని అతనికి వచ్చిన ఇబ్బంది వమిటంకేు, అతడు ఎంత 

సునిశిత |గవాణశ_క్తి గలవాడై నా, తనను తాను మరచి 
పాత్రలో లీనం కాగల శక్తి అతనికిలేదు. అందునల్ల 

పేక్సిఫియర్ నాటక మంతా ీపికగా చదివి, అతడు అభి 
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నయించబోయే పాత్రను గురించి అతనికి ఏర్పడిన అభిప్రా 

యానుసారలగా నటిస్తాడు. 

“బాగుంది,” అన్నాడు ఎనుర్చన్, - నేను బూత్ ని 

(వ స్తుతించడంలో "వెళ ళ్లబుచ్చిన మూడునిముపాల్లో ఒక 

కునుకు తీయడానికి (వయత్నిస్తూన్న సోమరి నరాన్ని 

మెల్లగా కొరడాతో ss మేల్కొలుపుతూ ; - “మఠ 
వాలా అదృష్టవంతులు, చ్చీ ఎవీయర్. నాటకంలోని ఒక 

నటునిద్యారా + పారవశ్యంతోక కూడిన ఆనందం పొందగలవు, 

"నేను, “షేక్ ససియర్ నాటకాన్ని చూడడానికి ఎవ్వుడు వ 

నాటకశాలకు వెల్లికూచున్నా, నాటకం పొడుగునా నాటక 

కే నాదృష్టిని ఆకర్షి సాడు. పోయిన మంగళవారం నేను 

మెక్రియాడీ నటిస్తూన్న “హాోనమ్లుట్” నాటకం చూడడాని! 

వెళ్లాను, అంతా నవ్యంగా సాగుతూంది ; కాని, - 

(thou, dead corse, again, in complete sted, 

Revisit’st thus the ghmpses of the moon—"” 

అనే వంక్తుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి, కరిగి కరిగింం జేయగల 
ఆ మహాభావుకత నటుళ్లీ, నాటకశాలనూ, పూర్తిగా 
మాయం చేసివేసి ఈ బృహాద్భూగో ళాన్నీ దానిపై న 

సర్యాన్నీ కేవలం ఆ వద్యభాగంలో చెప్పిన “వెన్నెల 
వెలుగ” గా మాద్పచేసి వేసింది. ఆ తరవాత కూడా 
నాటకం నడిచింది. కాని, నేను మాతం ఆ మపాభాన్టకుని 
ఈ ఒక్క_ భావంలో తన్బుయుడ నై వోయి అక్కడ నవమి 

జదగుతున్నదీ గమనించ లేదు,” అన్నాడు, 
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ఎమర్సన్ ఈ విషయం చెప్పేటవ్వుడు, “వెన్నెల 
సోయగంి”అని మెల్లగా ఆచ్చరిస్తూ మూ చుట్టూ ఒక్కసారి 

కలయచూడడం నన్ను ముఖ్యంగా ఆకర్షి ంచింది ; “షేక్ ఎ 

పియర్ కి ఆ భావం తోచడానికి కారణమైన ఆ చం[దకాంతే 
సరిగా ఆ నవయంలో మా చుట్టూ వరచుకొని ఉంది, 

మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుని తీళ్ల కాంతిలో స్పష్టంగా నగ షె 

నతంంగా నిర్వివాదంగా కనిపించిన వివిధ వ స్తుమయమైన 

ఈ [(వవంచ్నా_స్తికతను ఆ చందకాంతి తన సుస్నిగ కిరణా 

లతో మంత్రించి సర్వం “మాయి, “భాంతి అనే సంశేయానికి 
ఆన్సదం చేస్తూంది. 

ఎమర్సన్ కంఠస్వరం: 

కొన్ని అభిపాయాలు 

యెమర్సన్ కంఠస్వరంలో ఒక విచ్చిత్రమ్మెన శ్రి ఉంది. 
రింగస్థలం మీదగాని, నభావేదిక చె నగాని, మరొక కంఠ 
నంరం వది నన్ను అంతగా ఆకర్షించ "లేదు, స్వచ్చమైన 

భావం వివేకపూరితమైన న్యరంలో వినబడుతుంది. అది 

ఉదాత్త నంగీతసార న్యం స్ఫురించే దిన్య(శ్రుతులను బోలినది. 

వద్వాలను ఆయన ఎక్కడ ఎలా నొక్కి. లాగి చదివేది 
గు లేనిదే, అనలు వాటిని మరొకరు సక్రమంగా చదవ 

గలగడం అసంభవం. ఆయన ఉదాత్త వచన రచనలను 

కూడా ఆయన కంఠ స్వరవిన్యాసాలతో పరిచయం లేనివారు 
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చదువుతూన్న ప్పుడు నిజంగా వాటిలోని అందమంతా వెల్లడి 

“కాదు; అలాంటి ఆ గంభీర క ంఠస్య'రానికి అయ్యో! ఈ 

భూమిపైన శాథ్వత మానముద వడిపోయింది. బహుశ 

ఆయన, ఈ భూమివె న తన సహచరులకు కాకుండా నేడు 

ష్ దివ్యలోక పురుషుల పుణ్య నమావేశాలలోనో తన కంక 

స్వర మాధుర్యాన్ని రుచిదూపిస్తూ ఉన్నాడు కాబోలు | 

ఇం[ద్రియ చావల్యజన్వమైన విషయాలుగాని, ఇం[ద్రియానం 

దమే లత్యుంగాగల చవుక బారు చమతక్మా_రాలుగాని, అల్ప 

(శావ్యతగాని మందుకై నా ఆయన (వనంగాలలో ఎక్కడా 

దొరకవు; కాని ఆయన గొంతులో నిష్కంర్ష = నై శీత్యం, 

ఒక విలతణ మాధుర్యం ఉన్నవి. అందువల్ల ఆయన 

ఆతోద్దీవకమైన సర్వతంత్రన్వతంత్రమైన బుద్ధికి ఆ కంఠ 
స్వరం ఉచితమైన ఉపకరణంగా ఉవయోగవడింది, 

ఆ కంఠనంరంలో వెయ _క్రీకృవెలవమణ్యం ఉన్న ప్పటికీ 

డానితోపొటుగానే ఒక విధమైన విశ్వజనీనతకూడా ఉండేది ; 
వదో ెవిక శక్తి ఆయనలో నుండి మాట్లాడుతున్నట్టు 

ఉండేది. స్వీడన్ బర్డ్ ని గురించి ఆయన చేసిన ఒక ఉవన్నాసం 
(పారంభంలో, ముందుగా ఆ స్వీడన్ చేశపు యోగిన _చ్చిముని 

అభి పాయాలను నంగహాంగా వివరించడం మొదలు పెట్టాడు, 

ఆ అధి పొయాలు ఆదారమైనవిగా, మానవులందరూ = కై స్ట 

వులూ, క్రై స్తవేతరులు కూడా - ఆమోదింవ దగనవిగా 
ఉన్నాయి గనుక వాటిని ఆమోదించవలసినదిగా ఉవన్యాన 

కుడు (వభోధిస్తున్నట్టు కనిపించింది. కాని, ఈ వివరణ 
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పావుగంట సాగేనరికి ఉవన్యానం చప్పగా, విసుగుదల 

పుట్టించేదిగా తయారయింది. ఎమర్సన్ ఆ స్వీడిష్ 

యోగికి శిష్యుడై నట్టున్నాడని (పేతకులలో గున గునలు 
(పారంభమైనవి. ఆ యోగి అభిప్రాయాలను వివరించడం 
పూర్తిచేసిన తరువాత ఎమర్చన్ ఒక అర నిమిషం సేపు 

మోనము[ ద వహించాడు. ఆతరువాత, సూటిగా హృద 

యాన్ని స్ప ఎ్రిశించగల తన ఉమెన్స్యనంతో, “అయితే 

ఎవరీ ఎమాన్యుయల్ సీండన్ బర్ట్ *” అని (వశళ్నించాడు, 

ఈ వాక్యాన్ని ఉచ్చరించెటహడాయన న్వరంలో [క్రమంగా 

అతురం అకురానికి స్తాయి హోచ్చింది. ఇది నిద్యుద్దాతంలా 

పనిచేసింది. (పేతుకులలో నెమ్మదిగా ఒక కునుకు తీయడానికి 

(వయత్నించే ధోరణిలో ఉన్న వారందరికి ఒక్క_సారి మెలకువ 
వచ్చింది. ఉవన్యానకుడు చిన్న చిన్న 'మెరుపుల్లాంటి 

వాక్యాలతో లోగడ తాను వివరించిన స్వీడన్ బర్స్ అభిప్రా 
యాలను విమర్శించడం ఆరంభించాడు, అవి తనశే విసుగు 

పుట్టించేటట్టున్న వనీ, ఏమైనా తన (చేకకులకు మాత్రం 

తప్పకుండా విసుగు పుట్టించి ఉండవచ్చుననీ ఆయన అనేసరికి 
నభలో ఉన్న వారంతా ఆవైన ఆయన చెప్పబోయే అభ్యం 

తరాలన్నిటిన్ (శ్రదగ్ధా వినడానికి నర్దుకొని కూచున్నారు. 

తత్ఫలితంగా, స్వీడన్ బర్ట్ మానవో_త్తములలో చేరినవాడని, 
ఆ నభలోని వారందరికి విశా్యనం ఏర్పడింది. అయితే అంత 

మా(తాన వారంతా తమ మత విశాాసాలను మార్చుకొని, 

న్యూ జెరూసలేం సమావేశాలకు వరుగ శ్రీక పోవచ్చును; 
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కాని ఆ మహానీయునియందు వారికి గారవభావం మాత్రం 

ఏర్పడింది. 

మరొకసారి, షేక్ ఎపీయర్ అద్భుత (వతిభను 

నదృష్టాంతంగా వివరించి, తక్కిన అందరు రచయితలను 

మించిన మహోన్నత స్థానానికి అతనిని ఎత్తివేసిన తరవాత, 

ఆ వముహాో కవి రచనలలోని పరమార్థాన్ని గురించిన వివా 

రణ |ప్రారంభించాడు. మొ త్రముమోద డసేక్సొపియర్ా 

బోధించిన "దేమిటి? “తాను చెప్పినట్లు వినే వకృతి ళదక్తు 

లను వినోదశ కృులుగా మార్చివేశాడు. మానవ మనోరంజ 

నంలో ఆయన సాటిలేని సిదహా స్తుడు, విచిత్రమైన చణ 

సంచా కాలుస్తూ ఉంకే వరాచినంత ఆనందం షేక్ ఎపీయక్ 

మహో(వతిభ ఈవేళ మనకు కలిగిస్తూంది. ఈ బాణ సంచా 
సామాన ఏమైనది కాదు; ఇాన్రువజ్ఞున సామర్థ వ్రంవలన మనం 

తోకచుక్క_లను, వివిధ (గహోలను, వాటి తాలూకు చంద 
గోశాలను వాటి స్థానాలలోనుంచి లాగుకొనివచ్చి, వాటితో 
మన జాతీయోత్సవ దినాలను ఉద్దపింవ జేనుకొనడాని! 

గాను తయారు చేసిన అపూర్వమైన ఛతాణనంచా. కనుక, 

మన మునిసిపాలిటీవారి బాణ నంచాకన్న ఇద చాలా 

విచిత్రమైనది. ఈ [వనంగమంఠతా వాడిమైన, సాంద్ర 

మెన, మం[దస్యరంలో సాగింది, అచ్చు సిరాతో, 

అచ్చు అతరాలలో ఆ న్యరంయొక్క_. ఉదాత్తానుదాతాల 

శోభలో శతాంశం కూడా ఇక్కడ చూవడం సాధ్యంకాదు, 

[5 మంగా, 'మెల్లగా (శుతిహెచ్చి స్తూ ఆయన బలాఅన్నా కు: 
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“కొరాన్లోని “భూలోకం, నాకం - ఈ కెండిరీటికీ మధ్య 

నుండే సర్వం మనమే మన వినోదంకోసం సృష్టించు 

కొన్నామని (గహించండి” అన్న పబోధాన్నే సేక్స్ 
వీయర్ రచనలు మనకు స్ఫురింవ జేస్తాయి” ఎమర్సన్ 
కంఠస్వరం ఎక్కడ ఎలా హెచ్చినదీ నిజంగా సూచింిణాొ 

లంక ఈ వాక్యంలో ఈ రెండు శైపులే కాదు ఇంకో 

బాలా శైుపులు వాడాలి; కాని అది సాధ్యం కాదు. 

6ళర్చినోదం కోనంి” అన్నమాట ఆ వాక్యానికి రిఖరాయ 

మానమైనదనే నంగతి ఆయన కంఠన్వర విన్యాసంవల్ల సుల 

భంగా వ్య_కృమయింది. 

“స్వాతం[త్య (వక టనలోని మిలమిల మరీ 

పంక ”లని ఖొయీట్ అభివర్ణి ంచిన అంశాల [వన క్తి కెచ్చి, 

ఎవర ఎన్ మహాశయుడు, “మిలమిల మెరసే వం కలా? వా 

కావు ధగధగ దీవించే జగత్సత్యాలు !” అని విమర్శించే 

టవ్వుడు ఆ మొదటి “మిలమిల మెరసే” అనే అక్షరాలను 

ఉచ్చరించేటవ్వుడు ఆ విశేషణం పట్ల ఆయన కంఠన్యరంతో 

వెల్లడించిన అనహ్య భావాన్ని సూచించడానికి ఆ అతు 

రాలను భూతద్దంతో తవ్ప చదువరానంత చిన్న కైపులో 

అచ్చు వేసినా చాలదు; “అలా ధగధగ వెలుగొందే జగ 

త్పత్యాలు” అనడంలో "పెద్ద శతఘ్ని ముఖతః వెలువడినట్లూ 

ఉచ్చరించిన ఆయన కంఠన్యర సారస్యాన్ని సూచించడానికి 

ము(ద్రాతరశాల వారివద్ద ఉండే కైపులలో కల్లా మిక్కిలి 

"పెద్ద మైపులు వాడినా కూడా (ప్రయోజనం లేదు. 
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హానీ 'జేఏడ థొరో (పతిభను గురించి, [వవర్తనను 

గురించి ఎమర్చన్కి గల ఉదార మైన, పరిపూర్ణ మెన 

[వశంసాభావం బహు సందర్భాలలో బకాుువిభాల వ్యక్త 

మయింది. నేను కంకార్డ్ లో సాంస్కృతిక విద్యాగోష్టీలో 

ఉనన్యసించ డానికి తొలిసారి వెళ్ళినప్పుడు, మలిసారి వె్ళీ 

నవ్వుడు, - వ్య_క్షిత్యం గల పురుషులను గురించి (ప్రస్తావన 

వచ్చిఎవ్వుడల్లా ఆయన (వనంగించే విలక్షణమైన సాం|ద 

ధోర-*లో ఆయన ఇలా అన్నాడు : “మిరు ధోరోను 
గురి: తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఆయన మన నాగరక 
తతో విసిగిపోయి, ఈ లాకిక జగత్తులో నుండి తనను తానే 

బపీ-స్క_రించుకొని వార్డెన్ అడవులలో (ప్రవాస జీవితం 

గడవడానికి వెళ్ళాడు, అక్క_డే ఉంటున్నాడు, ఆ అడవిలో 

తన కుటీరం తానే నిర్శించుకొన్నాడు; తవ భోజనం తానే 

వండుకుంటున్నా డు; వన్నులు కట్టనంటాడు! ఏస్పి లెస్ రచ 

నలు చదువుతూ ఉంటాడు; ఆచారాలను అనుకరణలను 

వవగించుకొంటాడు; - ఆయన ఒక మహాత్ముడు,” 

ఎమర్సన్ కి ఆత్త నిత్వతా వాదం ($piritism) అంతే 

ఒక విధమైన ఏవగింపు “మొదటినుంచీ ఉండేది. మరణించిన 

వారి ఆతులు దయ్యా లై వచ్చి, మన ఇంట్లో సామాన్లను 

'తాదమారుచేస్తూ, ఆవిధంగా తాము ఇంకా జీవించే 

ఉన్నట్టు అల్బమద్తరలమైన మనను తోలిసారిగా హెచ్చ 
రించడానికి ముదలు 'వెట్టినవ్వూడు, అమర తా న్ని గురించిన 

విశ్వాసాలను (ధువవరచడానికి [కొత్త భోగట్టా సమకూరి 
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న ట్టు, నం|పదాయనిషస్థులై వ శిష్టులు కాలామంది 

భావించారు. 

ఒక సందర్భంలో చాలామంది విజ్ఞలతోకూడిన ఓక 
గోష్టిలో ఈ సమన్యను గురించిన చర్చ వచ్చినప్పుడు 
ఎమర్చన్ (వదర్శించిన విసుగుదల తప్పకుండా చూచి తీర 

వలసినది. ముఖ్యంగా మరణించిన వారి ఆతులచేత మాట్లా 

డిసామంటూ, వారి బంధువుల దగ్గరనుంచి తలకొక మీల్లింగు 

వసూలుచేస్తూ, అచే తవు వృత్తిగా వెట్టుకుంటూాన్న (స్ర్రీల 

మాట ఎ త్తికే ఆయన అనహ్విించు కొనేవాడు. మొత్తం 
ఆ వ్యవహారమంతా ఆయనకు వదో బాధ, జుగుప్ప కలి 
గోంచింది, ముఖ్యంగా తన మతులలోనే కొందరు ఈ 

వ్భవహోరంలో కొంతె నా నమ్మకం ఉన్న వారు కనిపించడం 

ఆయనకు మరింత చికాకు కలిగించింది. *'కుట్టువని చేసుకునే 

(స్రీలు భాతమాంశ్రికురాండై) అణా కొక ఆత్మచేత 
మాట్లాడి స్తున్నా”” రని ఈ తతంగాన్ని ఆయన అభి 

వర్ణ ౦వాడు, 

ఎమర్సన్ నరనత చాలా గొప్పది. ముఖ్యంగా. 

ఆయన మహోన్నత భావనలను సక్రమంగా (గ్రహించగల 

నహృదయులగోష్టిలో అది మరీ ప్రస్ఫుటంగా వికసించేది. 

తత్వ'వే వలలో తీ వవాదులు చాలా మంది ఒకనాడు 

సాయంకాలం ఆయన గ ్రహాంలోనే నమావేశమయాట, 

వారి వ్రనంగ ధోరణి నహాజంగా, |వవంచాన్ని సంస్క. 

రించడానికి ఉదార హృదయులు సూచించే. వివిధ "కార్య 



72 జ్యోతిరా బల 

[క మాలవంకకు మరలింది. (ప్రతివ్య ఫ్. నంఘంలోని సరా 

నరాలను నివారించగల వదో చింతామణి ' (వకియను 

సూచిస్తున్నాడు, ఆ చర్చ కొన్ని గంటలు సాగింది; - నిద 

వేళ అయీలోగా - (వవంచంలో ఉన్న పావం, దుఃఖం 

సర్వం -ఈ (పవంచంలో నుంచి బహిహ్మ్యుత మై పోయింది; 

ఈభూమి అంతా పూర్తిగా నంన్కరింవబడి మానవ'దేవ 

తల మంగళ నివానంగా తయారయింది, సౌశీల్యం, సౌఖ్యం 

సర్వమానవ నహాజగుణాలయి పోయినవి. ఎమర్చన్ ఈ 

(వనంగాలన్నీ విన్నాడు. కాని, తాను మూత్రం దాదాపు 

హాన|వతమే అవలంబించాడు. బహుశః ఆయన కుడా 

లామెన్నాయిన్ వలె, ఈ (పవంచంలో వా స్తవ నంఘట 

నలు మన ఆశయాలను అటకాయించకపోతే అచిరకాలం 

లోనే ఈ భూమివైన (బతకడమే దుర్గ భ్వమై పోయే స్థితి 

వర్పడవచ్చునని అనుకుంటున్నా జేమో | చివరకు ఆ చన్చను 
ముగిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నాడు : “ముసలి ము త్తోనున్ర 

లాగ మనమంతా హాయిగా సుఖంగా ఒక సాయంకాలం 

వెచ్చని చలికుంపటిచుట్టూ చేరి మన యోచనలతో, మస 
ఆశలతో మన చుట్టూ గాలి గుమ్మటాలు కట్టుకొని వాటి 
వై న ఎగిరిపోతూ వస్తూ, వై తన్యమయమైన ఈ విశ్వమంళా 

వీరవిహారం చేస్తాము; మధురమైన ఆ జ్యరనంధి తీ వతలో 
వున భావాలకు ఎదురంటూ ఉండదు; ప్రత్యకుంగా నంఘ 

నంస్క_రణకు పూనుకునే సామాన్య నంన్క_ర్త ఆదినుండి 
అడుగడుగునా ఎదుర్కొనవలసి వచ్చే చావ నన్ని వేశా 
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లేవీ మనకు దారిలో ఎక్కడా అడ్డం తీగులవ్ర;, మనం 
(పోద్దు పోయేటంతవరకు -ఈ అపూర్వభావ జగద్విహారమంకా 

చేసిచేసి ఆ ఆలనటతో హాయిగా నిదపోతాము; కాని, 

మరునాడు ఉదయం నిదలేచి చూచుకునే సరికి మనం మళ్ళీ 
ఎవ్చటివలె నత్తువ లుడిగిన మునలి వాళ్ళంగానే మిగిలిపోతు 

న్నాము. ఇది వాలా శోచనీయమైన నంగతి 1” 

అనుభవాతీత విజ్తానవాది (Transcendentalist) 
కూడా ఒక్కొక్కవ్వుడు, కాలీ చెప్పినట్టు స అల్పాదృష్ట 

వశాత్తు” తన సిద్ధాంతాలకు నమయానుకూల మైన వ్యాఖ్యా 

నం చెవ్వుకోక తప్పనినరి అవుతుంది. ఇందుకు దృష్టాంతంగా 

సుమాఠు వదిహేను, ఇరవయ్యేళ్ళ (కిందట, “శనివారపు 

క్షబ్బులు” స్థాపించబడిన తొలిరోజులలో ఒక విలతుణ 

నంఘటన జరిగింది. ఎమర్సన్ అగాసిజ్ అనే అనుభవాతీత 

వాదితో మొదట కొంతసేపు చర్చించిన మాదట, స్వభావ 
వాది (Naturalist) గా వస్తువుల పుట్టుకను గురించి ఆయన 
ముఖ్యాభి_పాయాలను నంగహాంగా 'తెలువవలసినదిగా 

ఎమర్సన్ కోరాడు, అగాసిజ్ తన సహజ ధోరణిలో 

గ క్ర్రిగా, గబగచా చెప్పేనెయ్యడం ముదలుచెట్టాడు. 

సూక్షుదర్శనితో మాత్రమే చూడదగిన “జీవకణంి”తో 
(పారంభించాడు. అంతకన్న సూత వస్తువేదీ మానవుడు 

ఇంతవరకు కనుగొన్న వ ఉవకరణంతోను చూడలేడు 
అన్నాడు. ఆ జీవకణం క మంగా వరిణావముం పొందుతూ 

జంతుకోటిలో అత్యు త్తమ (పాణిదాకా ఎలా అభివృద్ధి 
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చందిందీ వివరించాడు. ఈ నంగ హూ నిర్వచనానికి ఆయనకు. 

అరగంట పట్టింది. 

ఎమర్సన్ అందుకుని, “అయ్యా! మో త త్త కొన 

మంతా వశుజాతి వ రిశామ।క మాన్ని చపుతుంది లాగుంది. 

చెగా-మో శాస్త్రం కాలంయొక్క_. వాస్తవిక తమిద 

ఆభారవడినది, కాని, మాబోటి వాళ్ళం కొందరం, కాలం 

వూనవ భావనా కల్పితమైన ఒక ఊహామాత మే కాని, 

దానికి చేశే అ _స్తిత్వం లేదన్న కాంట్ సిద్దాంతాన్ని విశ్వ 

సిస్తామన్న నంగతి శాము (గహీంచాలి, =” అంటూనే తన 

గడియారంలీసి చరాచుకున్నా డు. తానా సాయంకాలం 

సకాలంలో కంకార్డ్ కీ కి చేరుకోవా లంకే ఏయ్ 

బ్ ల్ రోడ్డు వ్రేమనుకు వెళ్ళడానికి బక వదిహేను నిమి 

పాలేవ వ్యవధిఉంది. వెంటనే తన హోటు తీసుకుని ఓవర్ కోటు 
తొడుక్కుని, ఆ గదిలోనుంచి గబగబా వెళ్ళిపోతూ 
“ఈ విషయాన్ని గురించి నాకు వేలేవని తొందర లేని మరో 

నవమయంలో మాట్లాడుకుందాం లెండ్కి”” అని అగాసిజ్ ద్వ ర 

చెలవ్ర పుచ్చుకున్నాడు. తరువాత సంవత్సరాలు గడిచి. 

పోయినవి; ఆ నంభావవాదీ, ఈ అతీతానుభవవాదీ ఓక్ 

క్లబ్బులో కలుసుకొన్నారు. మళ్ళీ ఇద్దరిలో ఎవనై నా ఆ 
విషయమైన [ప్రసంగం తెస్తాేమో అని నేను ఆతురతతో 
ఎదుడుభూశాను. కాని ఫలితం లేకపోయింది. మళ్ళీ వారా 
విషయాన్ని ఎన్నడూ మాట్లాడుకో లేదనే నా నమ్మకం, 



మార్, హెయి న్ 

1085-1010 

[లక్షలాది పాఠకులకు మార్క్ చెయిన్ గా పరిచితు డ్రై వారి 

(సీమకు పాత్రుడైన శామ్యుయల్ ఎల్. శక్లైమెన్స్ మిసీసీపీ నదీతీర పట్టణ 
మెన మిస్సోరీలోని హానిచాల్ లో జన్మించాడు. ఆ (పాంతమే ఆటు 

తరువాతి కౌలంలో “టామ్సాయర్ “వాకల్ బెరీఫిన్” అనే అతని 
ఆమర గాథలకు రంగస్థల మైంది, సంచార ము దాపకుడం-గాను, మినీసీపీ 
లాంచీల చోదకుడుగాన్కు గనుల కౌర్సికుడుగాన్సు వార్తాపలికా 

రచయిత-గాను పనిచేస్తీ మార్క్ చివరికి కాలిఫోర్నియాలో సిరపశే. 
నాటికి హాస్య రచయిత గాను, ఉప న్యాసకుడుగాను మారాడు, 

ఆయినా ఆనంతరకౌలంలో హాస్యరచనను మించి చాలా 

ముందుకుపోయాడు, గొప్ప నవలా రదయిత గాను అ మెరి కాప్రజలనూ, 

ఆ కాలాన్నీ వ్యాఖ్యానించి చెప్పిన న్యక్టస్టేషిఫ్లర 

గాను, ఉపన్యాసకోడు గాను ఆయన ఆంతర్జాతీయ గాఠటాన్న్ని, కాపళం'స 
అనూ చూరగొన్నాడు. 
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ఈ [కింది కథ * మినీనీపీ నదిమిద వెనుకటి రోజులు” అనే 
రచననుండి |గహించబడినది. ఆది మొదట “ఆట్లా ంటిక్ మంత్రీ లో 

ముదితమై తరువాత “*మినిస్పీ నదిమిది జీవితము” అనే (గంథంలో 
చేర్చబడింది ] 

నాకా చోదక శిక్షణ 

“పాలొజోన్సా” నౌక చల్లగా సెంట్ లూయీ 

దిక్కు పోతూంది. ఆ నౌకా చోదకుణ్ణి వశవరచుకొనడానిక 

నను "పెద్ద వన్నుగడ వన్నాను. మూడు రోజులు (కిందా 

మోడా వడ్డవరా త చివరికి అతడు లొంగివచ్చాడు, అయిదు 

వందల డాలర్లకు - ఆడబ్బు నేను ఆ విద్యలో వట్టభ|దు 

ల్ల యిన తేరా త సంపాదించే మొదటి జీతంలోనుంచి ఇచ్చె 

షరతుతో - అతడు మిసిసిపీ నదిని న్యూ ఆర్లియన్సొ లగా 
యితు సెంటొలూయీవరకు నాకువరిచయంచేయ డానికి అంగీక 

రించాడు. అప్పటి నా వయస్సుకి సహజమైన ఆత్త విశ్వా 

నంతో మిసిసిపీ మహోనదిమోద 12, 18 వందల మైళ్ళ నౌకా 
యానాభ్యానమనే ఆ చిన్న ఉద్యమానికి నేను పూను 
కున్నాను, ఆ వనికి ఆవశ్యకమైన అర్హ తలలో నాలో కొర 
వడిఉన్న వేవో నాకు తెలిసిఉంకు ఆ వనికి పూనుకునే 

సాహానం నాకుంజేదికాదు. నౌకా చోదకుడు చేయవలసిన 

దల్లా నౌక నెవ్వుడూ నదిమధ్య ఉంచడమేగదా అనుకునే 
శాజ్హి ! ఆ నది అంత వడల్పుగా ఉండటంవల్ల ఆ వనికి విశేష 

నై పుణ్యం అవసరమని నాకు తోచలేదు. 
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సాయంత్రం 4 గంటలకు మా నౌక న్యూ ఆర్లియన్స్ను 

వదలి పెట్టింది. అప్పటినుంచి సాయంత్రం 8 గంటలదాకా 

మా తంతు మూ నాయకుడై న బిక్ బీ నాకను గట్టువెంట 

నిలచిఉన్న నౌకల వెనుకభాగాలకు చేరువగా పోనిస్తూ, 
“బంక నువ్వు నడుపు, ఆ స్ట్ మర్షకు ఆపిల్ వండందుకునేటంత 

చేవవగా పోనియ్యి” అన్నాడు. నేను చక్రం తీసుకున్నాను. 
నా హృదయస్పందన సంఖ్య వందలలో వడింది; కారణం -- 

ఆ వరునలోఉన్న (వతి నాక పార్శ (భాగంతోను వూ నౌక 

రాచుకోబోతూందని "నే ననుకునేవాణ్ణి ; ఆ నౌకల కంత 

దగారగా పోతున్నాం. నేను ఊపిరి బిగబట్టి (వమాదం 

తప్పించడానికి మా నౌకను దూరంగా తీసుకెళ్ళడం మొదలు 

చెట్టాను. అలాటి [వమాదాల్లోకి లాక్కెళ్ళడంతవ్చ వేరేమో 

తెలియని మా నౌకా -నోదకుని విషయంలో నాకు చిత 

మైన ఊహలు తోచినవి; అయితే నా వివేకం వాటిని, 
పీ చెట్ల నివ్వలేదు. ఒక అర నిమిషంలో మా 

పాల్జోన్ కీ ఇతర నాకలకీ మధ్య సురశీతమైన అంతరం 
ఉండేట్టు మా నౌకను పోనిచ్చాను, అయితే ఆ తదవాత 
వది చెకనులకు అవమానకరంగా నన్ను మానిపించెేసి, 

శక్ అ మళ్ళీ (వమాదక రంగా ఇతర నౌకలకు దగ్గరగా 

మా నౌకను తోలుతూ, నాభయానికి నిందిస్తూ మాటలతో 

నన్ను చిత్రవధ చేశాడు. నాకు చాలా కష్టంతో "చింది; 

“కాని మా నాయకుడు ఎంతో ఆతు విళా నంట చ(కానికి 

ఇటూ, అటూ ఊగుతూ, ఎప్పటిక వ్వుడు (పమాదం తప్ప 
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దనిపించేటంతగా ఇతర నౌకలకు చేరువగా మూ నౌకను 

నడిపిస్తూన్న కౌశలాన్ని (వశంసించకుండా ఉండ లేక 

పోయాను. అతడు కొంచెం శాంతించిన తరాంత నాగో _ 

(పవాహానికి ఎదురు వెళ్ళేటవ్వూడు ఒడ్డున వడి తక్కువగాను, 
మధ్య ఎక్కువగానూ ఉంటుందనీ అందు చేత అటువంబవ్వుడు 

గట్టునే అంటిపెట్టుకుని ఉండాలని, నదికి దిగువకు వచ్చే 
టవ్వుడు మాతం [వవాహపు వడిని ఉపయోగించుకుంటూ, 

నది మధ్యగా పోవాలని చెప్పాడు. నదికి ఎగువ [వయాణము 
ఏవేకరహితులై నవారికి వదలి, చేను నదికి దిగువ (వయా 

అాల్లోనే చోదకుడుగా ఉండాలని నా మనస్సులో నిశ్చయం 

చేసుకున్నాను. 

అవ్వుడప్పుడు అ ఏదో విషయాన్ని నా దృష్టకి 
తెస్తూ ఉండేవాడు. “ఇదిగో - ఇది ఆరుమైళ్ళి పాయింటు” 

అన్నాడు. నేను * ఓహో అన్నాను, ఆ నంత షం 

కలిగించే భోగట్టాయే! అయి తే, దానివల్ల [వయోజన 
మేమిటో మాకం నాకు బోధవడలేదు. అది నాకు అవసర 
మైన విషయమని నాకే తెలియదు, ఇంకోసారి ఆతను 
“ఇది తొమి బి పాయింటు అన్నాడు. అలాగే మళ్ళీ 
కొంతసేవటికి *ఇఐది ప న్నెండుమైళ్ళ పాయింటు” అన్నాడు, 

అవన్నీ పటి అంచుకీ, మట్టానీకీ సంబంధించిన విషయాలు, 

అవన్నీ ఒక్క రకంగానే నాకు స. విసుగు పుట్టించే 
టంత నిక వంగా ఉన్నవి ఆ విషయాలు, విక్సొబీ విషయం 

మాఠుస్తాడని ఆశవడ్డాను. కాని ఎంతకూ మార్చడు. ఒక 
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“పాయింట్” వచ్చిందం కే (పేమగా, ఆతీకాన్ని వర్ణిగ్తూ, దానిని 

ఎఫరించే మాట్లాడుతూ ఇలా అనేవాడు: ' “ఈ చీనా చెట్ల 

గుబురు కెదురుగా వడి తిక్కువగా ఉండే నీరు అంతము 

పోతుంది. ఇక మనం నౌకా గమనం మార్చాలి. నౌ*కా 

గమనం మార్చాం. ఒకటి, రెండు సార్ల తడు చకం నా 

కిచ్వాడు: అయితే నాకద త్రం లేదు, వ చెరుకుతోట 

గట్టుకో తగలబోవటమోా, శక ఒడ్డుకి చాలాదూరంగా 

వెళ్ళిపోవడ మో జరిగింది. అందుచేత మళ్ళీ అవమానంతో 
తవ్వుకుని తిట్లకు గురికావలసి వచ్చింది. 

చివరికి ఎలాగో మావంతు పూ _ర్రిలయింది. మేము 

భోజనాలుచేసి వడుకున్నాం. అర్లరా(తి నమయానికి ఒక 

లాంతరు వెలుగు నాక శృమిాద పడింది. రాత్రి కావలా 

వాడు - 'త్యరగా లేచిరా!” అన్నాడు. 

అని అతడు వెల్లిపోయాడు, ఈ అసాధారణ చర్చని 

జ్ర నర్గంచేసుకో లేక పోయాను. అర్థం చేసుకోవాలనే (వయ 
త్నంకూడా విరమించి మల్లీ నిదకు పడ్డాను, అనతికాలం 

లోనే మళ్ళీ కావలావాడు 'వ్రత్యతమయాడు. ఈసారి వాడి 
(వవ_ర్తన “మొరటుగా ఉంది. నేను కంగారవడుతూ 

అడిగాను : 

కర అవరశా।తివేళ ఎందుకు ఇలా వచ్చి నన్ను "వేది 

స్తావు! ఒకసారి మెళకువ వచ్చిందంకే నాకు మళ్లీ రాత్రంతా 
నిదవట్టదు తెలుసా +” 

కావలావాడు = “వాగానే ఉంది వదుస!”” అన్నాడు. 
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పూర్తి అయిన వంతువాళ్లు అపవ్వుజే లోవలికి వస్తు 

న్నారు. వాళ్లు అతి దారుణమైన వికవికలతో వగలబడి 

పోవడం, “ఓహోయ్! కావలాదారూ! కొత్త నావికుడింకా 

లేవలేదా ఏమిటి? బహుశః వసివాడై ఉంటాడు, పావం ! 

నోట్లో ఇంత చక్కెరపోసిి జోలపాట పాడటానికి దాదికీ 

కబురంపించు”--ా ఇలాంటి మాటలంటూ ఉండటం నేను 

విన్నాను, 

అవ్పటికి బిక్స్బీ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ తరు 
వాత సువూరొక నిమిపానికి నాపికుని దుస్తుల్లో కొన్ని 

తొడుక్కొని, కొన్ని చేతుల్లో పట్టుకుని హడావిడిగా 

“నోదకగ్ళపాంి (Pilot-house) మెట్లు ఎక్కు_తున్నాను, 

నా వెనుకనే నా చర్యని విమర్శిస్తూ చిక్స్బి వస్తున్నాడు, 

ఇదె కొంత చితంగానే అనిపించింది - అర్ధ రాత్రివేళ "లేవడం, 

వనిచేయవలసి రావడం, నౌాకాచోదక వ్భ త్త్ని గూర్చి 

ఆలోచించినవ్వడు ఈ అంశం నా శెవ్వుడూ తట్టనే "లేదు. 

నాకలు శాశత్రిళ్ణుకూడా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయని నాకు 
తెలుసు. కాని, ఎందుచేతనో - ఎవరో ఒకరు తమ వెచ్చని 
వడకను వదలిపెట్టి ఆ నాకను నడుపుతూ ఉండాలనే ఊహే 

నాకు రాలేదు. నే ననుకున్నంత నరదా అయిన వృత్తి 

కాదేమా ఈ నౌాకాచోదకవృ త్తి అనే భయం ఒకటి నాలో 

అంకురించింది (కొ త్తగా తెలిసిన ఈ విషయంలో వదో 

వా_స్హవికత, మిగిలిన పనుల్లోలాంటి కష్టం కనివించినవి, 

బాలాభాగం నతు(తాలు కనిపిస్తూనే ఉన్న ప్పటికీ, 
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అది ఒక (గుడ్డి రాత్రి. అప్పుడు మా [వధాన నావికుడు చక్రం 
ముందున్నాడు. ఒక నతు తానికి సూటిగా మా నౌకను 
నడుపుతున్నాడు ; సరిగ్రా నదికి మధ్యగా ఓడ పోతూంది, 
ఇటూ అటూ గట్లు అరమైలు దూరం కంకి ఎక్కువ అేవ్ర; 
కాని, ఆశ్చర్యకరంగా అవి ఎంతో దూరాన ఉన్నట్టు, అస్ప 
పంగా అలుక్కు_పోయి కన్ని స్తున్నాయి, ఒక నావికుడు మా 

నాయకుడితో అన్నాడు :- 

“జోేన్సొ తోటల దగ్గర మన మాగవలసి ఉంటుం 
దండి!” 

నాలో ఉన్న కసి అంతా ఒక్కసారి మ కుబికింది, 
లోలోవ లే అనుకున్నాను : స వృ తిల్లో ఉన్న సుఖం 
తెలిసి వస్తుందిలే విక్ బీ ! అటువంటి నిశిరాతివేళ జోన్ ఎ 
తోటలు గుర్తించేటవ్పటికి సీ వని అవుతుంది. నువు బతి 
కండగా ఆ తోటలు గు ర్తించ లేవు” 

విక్ ఎబీ ఆ నావికుణ్ణి అడిగాడు: “ఆతోటల ఎగువ 
నదగ్గిరా, దిగువ కొనదగ్గిరా - ఎక్కడ ఆగాలి ౪” 

“ఎగువ కొనదగ్గశే నండి.” 

“అది వీలులేదు. ఈ సమయంలో అక్క_డి మూాళ్లు 
(stumps) నీటిలో మునిగిపోయి ఉంటవి. అయినా త్రక్ష 

దిగువకొనకి ఏమంత దూరంశకాదు. మో రెట్లాగో నకు 

పోవాలి,” 

“అలా నండి. జోన్స్ (నౌకమోద సామాను 

మోసేవాడు)కి ఇష్టంలేక పోయినా సొమాను అక్కడదాకా 
6 
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చేరవేయవలసించే నండి; తప్పనిసరి అయినవ్వు డేం చేసాం?” 

అలా అని ఆ నావిడికుడు వెళ్ళిపోయాడు, నాలో కసి 

నెవ్రుదిగా శాంతించి, ఆశ్చర్యం చెల్లుబుక సాగింది. అటు 

వంటి కాళరాత్రివేళ ఆతోటలను గు రర్థీసా ననడమే 

కాకుండా ఆ తోటల కొనలలో "దేన్నైనా గుర్తించగలననే 

పెద్ద మనిపీ.ని చూస్తే నాకు నవ్వు వచ్చింది. అతనిని ఒక 
(వశ్న అడగాలని నాకు మహా అనిపించింది, కాని నా 

సామాను గది నిండిపోయేటన్ని ము_క్తనరి జవాబులు అప్ప 
టికీ పొంది ఉండటంవల్ల ఆ వశ్న వేయకుండా ఉఊడ 

కున్నాను, బిక్ష వీని చే నడుగుడామనుకున్న [వశ్న వాలా 

సామాన్యమైనది. “అన్ని తోటలూ సరిగ్గా ఒకేవిధంగా 
ఒకేరంగులో కనిపించే అలాంటి కాళరాత్రివేళ ఆ తోట 
లను గుర్తించగలనని నిజంగానే భావించేటంత మూర్షుడవా 

నువ్వు?” అని. కాని నేను తమాయించాను. ఆ రోజు 

లలో నాకు తరచు వివేకయుతమైవ అంతరాత్త శ్ (వబోభాలు 

కలుగుతూ ఉండేవి. 

బిక్సొబీ నాకను గట్టుదగ్గిరగా పోనిచ్చి వట్టవగలు 
పోనిచ్చినంత ఢె ర్యంగా గట్టునొరుసుకొని నడుపుతున్నాడు, 

అంతే కాదు; సంగీతం పాడుతున్నాడు - 

“దివి లోని ఓ పితా! 

దినమంత మన్రతూంది. ..”” 

(Father in heaven ! the day is declining etc.,) 
ఒక విచిత్రమైన అజ్యాగ_త్త మనిషి చేతుల్లో నా (పాణాలు 
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ఇట్టాననిపించింది. అంతలో అతను నావేపు తిరిగి అడిగాడు:- 

న్యూ ఆర్హియన్స్ వదలిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి 

పాయింట్ వమిటి 1” 

నేను వెంటనే జవాబు ఇవ్వగలిగినందుకు బాలా సంతో 

వీంచాను. “నాకు తెలియదు” అని నెంటనే జవా 

చిచ్చాను, 

“తెలియదూ ?”” 

ఆ (పశ్న ధోరణిచూచి నేను ఉలిక్కివడ్డాను. మళ్లీ 
అవమానంతో కుంచించుకు పోయాను. కాని, ఇందాకటి 

నమాధానమే పునశ్చరణ చేయక గత్యంతరం లేదు. 
“బాగుంది - నువు చాలా తెలివైన వాడివిలా 

గున్నాను ! పోనీ ఆ తర్వాత పాయింట్ నమిటి ? 

మళ్లీ - “నాకు తేలియదు.” 
““పోసీ ఇలాఅడుగుతాను. నేను ఇెప్పిన పాయింట్లలో, 

"లేక స్థలాల్లో ఏదైనా ఒకటి చెవ్వు గ” 

కొంతే సీపు ఆలోచించాను. కాని, చెవ్పలేనని నిశ్చ 
యాని కొచ్చాను, 

“ఇలా చూడు! 12 మైళ్ళ పాయింట్ దాటిన 
హ్ ఎక్క_ణ్మైంచి మనం (పక్కకి తిరిగాం ?’ 

“నాక నాకు... తెలియదు.” 

“సిక్కు, నీకు... ఇలియ బేం 7?” ఈడుస్తూ నద 

పోతుగా మాట్లాడే నా వద్దతి ననుకరిస్తూ అన్నాడు. అయి తే 
మరి వం తెలుసు నీకు *” 
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“నాకు ... నాకు ... వమొ తెలియదు ... నిశ్చ, 

యంగా!” 

“ఆరి భగవంతుడా ! ఎరక్క_పోయి నిన్ను నమ్మాను, 

స్ అంతటి ముద్దుని నే నిదివరకు చమూడలేదు; విన జేదు.. 

నువ్వు నాకా చోదకుడి వెలా కాగలవు? నరిగా ఒక ఆన్ర 

నైనా ఒక సందులో నుంచి తోలుకురా లేని నువ్వు [20 

అతని ఆ (గ్రహం కా నెల్లి ౦ది, అతదు 

నరాల చార్భ్బల్యం గల మనిషీ; [కింద శలకాలి ఖా. 

చక్రానికి ఇటునుంచి అటు మారాడు. కొంత సేవలా లోలో 

వల దహించుకుపోయి, మల్లీ నన్ను తిట్టటం మొదలు 
పెట్టాడు: 

“ఇలా మాడు! నేనా పాయింట్ల వేళ్లు నీకు చెప్పిం 
జందుకని నీ ఉద్దేశం 22? 

వణికిపోతూ ఒక నిమిషంపాటు ఆలోచించాను. 

చివరికి దుర్బుద్ధి (పోత్సహించగా ఇలా అనేశాను: 

“అదో? నర దాగా కాల శకేవం “కావటంకోన 

కున్నాను. 

ఆ మాట అగ్నికి ఆజ్యం చేర్చింది. (బ్రహస్టీిండమైన 
థాం భూములతో అతడు (అవ్వుడు నది కడ్డంగా నాకను 
తోలుతున్నాడు) ఒళ్లు మరచిపోయాడు. (గుడ్డివాడయిపో 
యాడేమా అనుకున్నాను ; ఎందు చేతంశు - అతడా (వక్క_న 
పోతున్న ఒక వాణిజ్య నెక చుక్కాని వై పుకు వరువెత్తాడు. 
అయితే - ఆ వాణిజ్య నౌాకలోని న _ర్లకులనుంచి నుమ్మల్ని 
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ఉద్దేశించి, దారుణంగా నిందావాక్యాలు మాకు వినిపి స్తున్న 

మాట నిజమేననుకోండి. చిక్ బీ వంటి కృతజ్ఞు డు వురొక 

డుండడు, వమంళకే అతడు [కోధంతో తూలి తూలిపోతూ 
వారికి ఒక్కటి పొల్లుపోకుండా అన్ని మాటలూ తిరిగి అప్ప 
'జెప్పాడు. ఒక కిటికీ తెరచి తల బయటికి పెట్టి, నే నెవ్వుడూ 

ఎరుగనంత (బ్రహ్మాండంగా విజృంభించాడు. ఆ వ ర్హకుల తిట్లు 

దూరమై, అస్పష్టమాతున్నకొద్ది బిక్సొవీ నొంతు మరీ 
శెచ్చింది ; అతడు వాడే విశేవణాల తీ వత "హాచ్చింది. 

కిటికీ మూసేనరికి అతడు పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోయాడు. 

అతడు వాళ్ల తల్లుల నీలంచాకా పోలేదన్న మాే గాని, 

మిగిలిన అన్ని రకాల తిట్లూ తిట్టాడు. తర్వాత నాతో అతి 
మృదువుగా అన్నాడు : 

“చూడచ్చాయి ! నువ్వొక చిన్న నోట్బుక్ పెట్టుకో! 

నేనేదైనా నంగతి చెప్పినవ్వుడల్లా దాంట్లో (వాసుకుంటూ 

'ఉండు, నౌకా చోదకుడు కావటానికి ఒకే మార్లం ఉంది. 
అది - ఈ నదినంతటినీ కంఠోపాఠం వట్టడం, వ్క,వి, సీలు నేర్పు 

కున్నట్టుగా ఈ నదిని ఆద్యంతం నేవ్చకోవాలి.” 

అది నా కొక విషాదకరమైన అవిష్కరణ; ఎందు 

చేతంకే, నా జ్ఞావకళ కిని గుళ్లులేని వినోదపు తూటాలతో 
తవ్చ ఎవ్వుడూ దట్టించ లేదు. అయినప్పటికీ - అ నిడుత్చా 

హం నాలో ఎంతో సేపు నిలువలేదు. అతని మాటలలో 
బాలా భాగం కొళ్టుయ్యవచ్చు అనుకున్నాను. నిన్సందే 

బాంగా బిక్సొబీ మాటల్లో కొంత అతిశయోక్తి ఉన్నట్లు 
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నాకు తోచింది, అతడు ఒక (తాడు లాగి మైన (వేలాడే 
'వెద్ద గంటమిద కొన్ని చెబ్బలు కొట్టాడు. అప్పటికి నశ 

(శాలస్నీ అ న్నమించినవి, సిరా పులిమినంత నల్లగా ఉంది 

రాతి. గట్టుమిద బళ్ళచ(క్రాల చప్పుడు వినిపిస్తూంది; 

కాని, గట్టు విన్నష్టంగా నాకు కన్సించటం "లేదు. “డెక్” 

మీదనుంచి కావలావాడి గొంతు వినిపించింది. 

“ఇదె [పాంతమండీ ౪” 
“జోన్స్ తోటలు 

నాలో నే ననుకున్నాను: “బది ఎంత మాత్రం 

జోన్స్ తోట కాదని చిన్న వంబెం వేస్తే” కాని ఇెదవి 
వివ్పలేదు. ఆగి వం జరుగుతుందో చూస్తున్నాను. చిక్సొబీ 
“ఇంజను గంటలు (మోగించాడు, నిర్హీత కాలానికి ఓడ 
ఒడ్డు చేదకుంది. ముందరి “జెక్” (Fore castle) మాద 

నుంచి ఒక టార్చి లైట్ వెలుగు కనిపించింది; ఒక మనిషి. 

ఒడ్డుకు దూకాడు, గట్టుమోద ఒక సో కంఠం అంటున్నది: 

“జోన్స్నోరూ ! మా తివాసీల మూట యాడుందండీ ?” 

ఆ మరుత.ణం మళ్ళీ మా ఓడ నదిలో (వయాణం వేస్తూంది. 

నేను త్మీవంగా ఆలోచించి, లోలోవల అనుకున్నాను : క 

తోటను గుర్తించడం ఎవ్వుడూ కనివిని ఎదగనంతటి అదృష్ట 
వంతమైన యాదృచ్చిక సంఘటన; మల్లీ అలాంటిది వంద 
'వళ్ళలోపుగా జరగటానికి వీలులేదు.” అది యాదృచ్చిక 

నంఘటనే అని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం. 

7,8 వందల మైళ్ళు నదికి ఎగువగా (వయాణించే 
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నరికి వగటిపూట నదికి ఎగువగా చోదకత్వం నెరవటం 

కొంతవరకు అలవడింది; ఇక సెంట్ లూయా చేరుకునే 

లోపుగా రాతి వనిలో కూడా స్వల్పంగా ముందంజ 

చేశాను; అయితే అది చాలా స ల్పం, ఒక నోట్ బుక్ 

"పెట్టాను; పట్టణాలు, పాయింట్లు, హోటళ్ళు, లంకలు, 

పంత, "కనులు, మొదలైన భోగట్టాతో దాన్ని నింపే 

శాను. అయితే ఆ భోగట్టా నోటా బుక్లోకి మా[తమే 

ఎక్కి_ంది; దానిలోని లవలేశం కూడా నా బుర్రలో కక్క. 

లేదు. నదిలో నగం భాగమే నేను నోట్ చేసుకోగలిగానే 

అని నాహృదయంలో బాధగా వుంది. కారణం - మావంతు 

వగల్యూూ రాత్రీకూడా నాలుగేసి గంటల కొకసారి 

మాత్రమే! ఇక-నేను న్నిదకు వడ్డవ్వూడల్లా నా పుస్తకంలోని 
నాలుగు గంటల వ్యవధానం మరింత దీర్భ మయేది. 

అంతలో మా నాయకుణ్ణి న్యూ ఆర్లియన్, పోయ్ 

ఒక “పెద్ద ఓడవాళ్లు చోదకుడుగా మాట్లాడుకున్నారు. 

మూటా ముల్లె నట్టకుని నేనూ అతనివెంట బయళ్షీరాను, 

ఆ ఓడ (బహో ండంగా ఉంది, అందులోని వోదక గృహాంలో 

నేను నుంచున్న ప్పుడు స్టి మట్టానికి ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నా 

నంజు, నన్నొక చిన్న కొండలాంటి ఒక మంచమోద 

ఎక్కి_ంచినట్టుంది. నాకు దిగువగా ముందూ, వెనకా 

“డెక్కలు వరచినట్లు విశాలంగా వ్యాపించి ఉన్నవి, ఆ 

చిన్న “ఫాల్ జోన్స్” 'నాశీ చాలా పెద్దదని నేనెలా అనుకో 
గలిగానా అని ఆశ్చర్యపోయాను, చానకీ, దీనికీ హా సిన 
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శకాంతర మున్నది. ఆ “పాల్ జోన్స్” మోది చోదకగ్భ్ళహాం 

చవక బారుగా, ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న ఒక డొక్కు; చాలి 

నంత సలమేలేదు, మరి ఇక్కడ - ఇదొక దివ్యమైన అద్దాల 

మందిరం; డాన్సొపార్టీ పెట్టుకోడానికి నరిపోయీటంత నలం 

ఉంది. కిటికీలకు కొట్టవచ్చేట్టు ఎ[రనివీ, బంగారవన్నె వీ 
శెరలు వ్రేలాడుతున్నవి. ఆకర్ష ర ణీయంగాఉన్న ఒక సోఫా, 
చాకాఖానీకోననూూ, “నదిని కిలకించడంి కోనమూ వచ్చే 

అతిధి చోదకులకోనం వేసిన ఎ్తెనబెంచీకి తోలును త్తలూ, 

రంవపుపొట్టుతో నింపిన కొయ్యతొశ్షైలకు బదులు ఉమ్మి 

చేసుకోడానికి మెరుస్తూన్న అందమైన తొ మైలూ, చేలకు 

(కొత్త త్త మైనపు గుడ్డా, రీత కాలానికి వెచ్చని చెద్దకుంవటిీ, 

నాతల ఎత్తున విలువ న నగిషీవనితోకూడిన చక్రం, దానికి 
కట్టి ఉన్న తీతోచేసిన “నిరోధక నూ్యూత్రం' (tiller rope), 

గంటలకు తళతళలాడే ఇత్తడి గుబ్బలూ, 'రా|తింబవళ్లు 

వంతుమధ్యలో జెలీ లృలు, ఐన న్ క్రీములూ, "కాఫీలూ అందించే 

వరిశు[భమైన నల్లని దుస్తులు ధరించి నడుముకి తెల్ల గుడ్డలు 

చుట్టుకున్న స నర్వర్లూ - ఆ నో భ్ వర్షి ౦వ శక్యం కాకుండా ఉంది. 

ఇది కొంత “సుమారుగా” "ఉన్నట్టు తోచింది. అందు 

వేత _ తీరామూ స్తే చే నౌకా చోదకవృ త్తి తి నరదా అయిన బే 

అనే నమ్మకం, థః ర్యం నాకు కలుగసాగినవి, ఓడ కొంచెం 

సాగిన నెంటనే ఆ మహానాక నాలుగు మూలలా సందర్శించి 

ఆనందంలో ఓలలాడాలని బయలుదేరాను. ఓడ. ఎక్క_డ 

చూచినా అతిధిమందిరం (drawing rంంm) అంతే శుభ ంగా 
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సున్నితంగా ఉంది. పొడుగాటి, బంగారు ములావూ చేసిన 

(పయాణీకుల శాలలోకి భూ సే _సే- అత్యద్భుత మైన ఒక గుహా 

లోకి (nnn) నూ స్తున్నట్టుంది. (వతి ముఖ్యమైన కాబిన్ 

తలుపుమోదా సిద్దహస్తుడైన చిత్రకారు 'జెవడిచేతో 

(వాయించిన ఒక కలవర ర్త చిత్రం అందాలొలుకుతూంది. 

అనంఖ్యాక మైన దీవ  వృమెలత్ో మీడ శోభాయమానంగా 

(వకాళి స్తున్నది. గుమాస్తాగది (బ్రహస్టీండంగా ఉంది; ఇక 

హోటల్ వరమాద్భుతం ! ఆ హోటల్ యజమాని దుస్తులు 
వై రా నవు శక్యం కానంత విలువై నవి, బాయిలర్ ఉండే 

జెక్ (ఓడ రెండో అంతస్తు) ఒక (ప్రార్థన మందిరమంత 

విశాలంగా ఉన్నట్టు నాకు తోచింది. ముందు జెక్ " 
యమూ అంతే! ఇక - డెక్ నాకర్లూ, బొగ్గు వేసేవా 
కూలీలు (roust-abouts) బాలీ iT rr 

లేదు. ఒక దళానికి దళం వాళ్లు ఉన్నాడు, ఒక పొడుగాటి 

వం క్తిగా తీర్చిఉన్న పొయ్యిలలో నివ్వు కణకణలాడుతూ 

మండుతూంది. వాటిమోద ఎనిమిది వెద బాయిలర్ లు! 

ఇది నిజంగా వర్ల నాలీత మైన సౌభాగ్యం | ఇక ఆ ఇంజన్ల 

సంగతి చెప్పనే అక్కర చేదు. నేను అంత ఉత్సాహం 

ఎవ్వడూ పొంద లేదు. పరిశుభంగా ఉన్న ఆ సేవకబృందం 

నన్ను గారవంగా అండీ అంటూ మన్నిస్తూ ఉండడంతో 

నా నంతృ_ప్పి వ వరాకోటి నందుకొన్నది, 

చేను వచోదకగ ఎ్రెహోనికి తిరిగినచ్చేసరికి నెంట్ లూయా 

చాటిపోయాం ; ఎక్క_డున్నా మో నాకేమో అంతువట్ట లేదు, 
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నదిలోని ఈ భాగం పూర్తిగా నా నోట్బుక్లో (వాసి 
పెట్టుకొన్న చే ! అయిన్తా నాకు తలా, తోకా తెలియడం 

లేదు. అంతా తలక్రిందులుగా ఉంది. ఎగువకు వస్తూ 

నే నా నదీభాగాన్ని చూశాను. అప్పుడు వెనక్కి. తిరిగి 

చూచి అలా చూచినప్పుడు ఏ విధంగా కన్పి స్తుందో నేను 
గమనించ లేదు. నాకో మల్లీ గుండెల్లో రాయివడింది ; 

వఏమంకే - ఈ దువ్క_రమైన నదిని నేను ఎగువకూ దిగు 
వకూ కూడా కంఠస్థం చెయ్యాలని స్సహ మైపోయింది, 

చోదకగ్ళహం నిండా బోఅడంతవుంది చోదకులు 

ఉన్నారు ; “నదిని తిలకించడంి కోసం దిగువకు (వయాణిస్తు 

న్నారు వారు. “ఎగసవనది” గా ప్రసిద్ధమైన భాగం (సెంట్ 

లూయోాకీ, ఓహియో ఉవనది వచ్చి కలిసే కెయిరోకీ మధ్య 
ఉన్న 200 మైళ్ల నది) నిజానికి ఎక్కువ ఉరవడి కలది; 

అక్కడ ఆమిసిసిపీ నది చాలా తరచుగా [వవాహ గమ 
నాన్ని మారుస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత - వరునగా ఒక 

వారం రోజులపాటు శేవ్రలో సిలిచిపోవలసి వచ్చిన రీడల 

"తాలూకు -చోదకులందరూ - ముఖ్యంగా (వవాహాం ఉరవడి 

ఎక్కువగా ఉన్న కాలంలో - ఎవ్పటికవ్వుడు (కొత్తగా 

నదిని “తిలకించడంికోనం శెయిరోదాకా దిగువకు (వయాణం 

చేస్తూ ఉంటాడు, తరచు ఎక్కడా కిరాయి తగలని దుర 

దృష్టవంతులై న చోదకులే ఈ నడి సందర్శన యాతి కి 
బయలు దేదతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఒకే ఒక ఆశ ఎక్క 
చైనా కిరాయి దొర క్క_పోతుందా అని, అందుచేత వాళ్లు 
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ప విఖ్యాత చోదకుడికై నా హఠాత్తుగా జబ్బు చే సే గాని, 

వురో కారణం వల్ల గాని, ఒక్ (టివ్వుకై నా తమ కవకాళం 

లభి స్తుంది గదా అని సిద్దంగా కాచుకుని ఉంటారు. కాని, 

ఇలాంటి వాళ్లలో చాలామంది ఎగువకూ, దిగువకూకూడా 

నదిని నందర్శిస్తూ [(వయాణిస్తూ ఉండడం నిజంగా తమకు 

చోదక త్యావకాశం లభిస్తుందనే ఆశవల్ల కాదు; నదీ సందర్శన 

యాతలు (అవ్వడు వాళ్లు ఆ నౌకల అతిధులుగా ఉంటారు 

గనుక) ఒడ్డున ఉండి భోజనాదులకు నుబ్బు వ్యయవర-చచడం 

కంకు లాభదాయకం, [క్రమేణా వీళ్ళ కి సూక రాలు బలిసి,. 

భోజనం బాగుంటుందనే (వసిద్దిగల నాకలచే పట్టుకు వేశ్లాడు 

తారు, అతిధి చోచకులందరూ చేదోడువాదోడుగా ఉంటారు;. 

కీతకాలమైనా, వేసవి అయినా, వగశై నా, రాత్రి అయినా 
చిన్న వడవల్లో ముందు వెల్లి సురవీత మాన్డాన్ని సూచించే 

గుర్భలు నెలకొల్పటంలో గాని, లేక ఆ నాశావోదకునికి 

శారు ఉవయోగవడగల్లిన మశేపనిలోగాని సర సంసిద్ధతతో 
నిన్పంకోచంగా నహాయవడళతారుు నాకాచోదకులకూ వీరి 

రాక అభిమతమే ! ఎందుచేతంకు - నలుగురు చోదకులొక 

చోట చేరారంకు ఇక వారి బాతాఖానీకి విసుగూ, విరా 

మం ఉండదు, వాల్లెవ్వుడు వూట్లాడినా నదిని గురించే 

కనుక ఆ నంభాషణ అర్థమూ అవుతుంది ; ఆనందదాయకం 

గానూ ఉంటుంది. నిజమైన నౌాశకాచోదకుడికి తన నది 

వషయం తప్ప, [వవంచంలో మచే విషయమూ వట్టదు ; 

అతని వృ_క్తి విషయంలో అతనికి గల గర్వం “రారొాజుల 
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గర్వాన్ని తలదన్ను నట్టిది. 

ఈ దిగువ యా(తేలో మూ కొక మంచి నదీ సందర్భ 

కుల బృందం లభించింది. ఎనవుండుగురో, వదివుందో 

ఉంటారు. మా (బహ్మాండమైన చోదక గ ఫహాంలో వారికి 

ఎక్కీ_తక్కీ_ అయీటంత నలముంది. వారిలో ఇద్దరు ముగ్గురు 

మాతం మెరిసే సిల్కుటోవీలు, ముందుభాగాన “పనితనంతో 

కుట్టిన విలువైన చొక్కాలు, ఆ చొక్కాలకు వజాలు 

పొదిగిన పిన్ను లు, చేతులకు మేలిమిచర ంతో తయారు 

చేసిన న్లోవ్లూ, ఖరీదైన బూట్లూ ధరించి ఉన్నారు. 

మంచి ఇంగ్లీ పు మాట్లాడుతూ, మనుగడకి లోవంలేని వారికి, 

చోదకులుగా గొప్ప క్రతివ్ష గలవారికీ ఉచితమైన గీవితో 
(పవ _ర్తిస్తున్నారు. మిగిలినపారందరూ వ దుస్తులు 

ధరించి తలల మోద కామన్ వెల్లు రోజులను (అమెరికా 

(విటిప్ కామన్ వెల్ఫ్లో చేరి ఉన్న కలరా జ పికి తెచ్చే 

మిఠాయి పొట్లంలాగా పొడుగా ఉండే నాటుటోోపీలు చెట్టు 

కున్నారు, 

ఈ హేమాహేమోల సంఘంలో నేనొక కీటకాన్ని ; 
నేను నిరుత్సాహంతో చాలా |క్రుంగిపోయాను. _ “నిరోధక 
సూశకాన్ని” (tiller rope) హడావిడిగా బలంగా (కిందికి 

లాగ వలసివచ్చినవ్వుజై నా చక్రం దగ్గిర ప్రథాన చోదకుడికి 

నా నహాయంయొుక్క.. ఆవళంకత లేకపోయింది. దగ్గరగా 

ఉన్న వ అతిధి చోదకుడో ఆవని చేసేసేవాడు, నదీవవాహం 

అక్కడ వాలా వంపు తిరిగి ఉన్నందువల్హా, నదిలో నిరు 
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తక్కువగా ఉన్న ందువల్లా అలాంటి అననరం వాలా తరుచుగా 

వ స్తుంది. నేనో మూల నుంచొని వారి నంభాపుణ ఏవింటు 

న్నాను; అది నాలో ఉన్న ఆశాలేశాన్ని సమూలంగా 

చెల్లగించివేసిండి. ఒక అతిథి చోదకుడు మరొకళి అడుగు 
తున్నాడు : 

“జిమ్ ! ఎగువకి వస్తున్నవ్వుడు “ప్లమ్ పాయింట్ని 
ఎట్లా దాటావ్ ?”” 

“అది రాత్రిపూట, 'డియానాి నౌకమోద ఒక 

చోదకుడు చెప్పిన [వకారం దాన్ని డాటాను, ఆ అబచ్రాల 

పాయింట్ దగ్గర ఒక క శైల గుట్ట ఉంది చూడు - చానికి 50 

గజాల ఎగువను ఆరంభించి పాతిక తక్కువ ెండువంతులు 

తెరచావ ఎ_శ్తేవరకూ ఆగి, అక్కడి నుంచి తిన్నగా నది 
మధ్య ఉన్న మెట్టవేపు పోనిచ్చి, అలా ఆ మలుపులో ఉన్న 

ఒకే కొమ్మ మిగిలిఉన్న ముసలి బూరుగు చెట్టుదాకా వెళ్ళి, 

అక్కడ నా నాక వెనుకభాగం ఆ చెట్టు వేపు, ముందుభాగం 

ఆ పాయింటొకి ఎగువను ఉన్న వల్లపు [పాంతం వేపుకి పెట్టి, 

వేగం హెచ్చించి రే మైళ్ళ పాయింట్ దాటి నచ్చేశాను.” గ్ 

“నాలా కహ్టమెైన (క్రాసింగ్ కదూ? 

మరొక "చోదకుడు అందుకొని అన్నాడు: 

“చేను తోలినవ్వుడు నీవ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది; 
తిన్నగా పల్లపు (పాంతంలో నుంచి వచ్చేశాను, అబచదాల 

పాయింట్ దగ్గిశే శౌెరణావలో శెండో భాగం శెండు 

వంతులుఎ త్రి, చెట్లవవనలు నదిలోకి చొచ్చుకు వచ్చినవోట 
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పాతిక తక్కు_వ శెండువంతులకు దించేసి తోలుకు వచ్చాను, 

ఘరానా మనుషులుగా కనిపించే -చోదకుల్లో 

ఒకడు అన్నాడు : “మామా చోదన చాతుర్యాన్ని న్రంకిం 

చశటంకాదుగాసని, నా ఉద్దేశంలో న మ్ పాయింట్ ద్వ అ 

తగినంత నీరు ఉంది.” 

ఈ నాజూకై న మందలింపు ఆ (వగల్భాలాడుతు న్న 

చేదకుడికి వాకట్టు చెయ్యటం మూసి చుట్టూ అందరూ 

అమాదసూచకంగా తల లూవారు, ఈ ధోరణిలో శర 

వరంపరగా మాట చెంట మాటగా నంభాపణ సాగిపోతు 

న్నది. అంతసేవూ నా మనస్సులో శేగుతున్న ఊహా లేమి 
టంకే : “ఇప్పుడు నా చెవులు సరిగానే విని ఉంకు, నేను 

నదిమోది వట్లణాలు, లంకలు, వంపులు మొదలై నవి కంద 

స్థం చేయడమే కాక, ఈ 12 వందలమైళ్ల నది ఒడ్డునాఉన్న 

అన్ని చెట్ల గుబురులతోను, మున సలి బూరుగు చేట్లతోను, 
"కుల గుట్టలతోను అతిన నన్నిహితమైన పరిచయం కూడా 

త న తీరాలన్న మాట ! బ్రంతేకాదు - చీక ట్లోకూ డా 

ఇదన్నీ ఎక్క._డెక్క_డ ఉన్నదీ నేను గు  ర్థించగలిగిఉండాలి ! 

ఒకవేళ రెండుమైళ్ళదూరం గాథాంధ కారాన్ని చీల్చుకుని 

చూడగల దివ్య -చక్షువులు ఈ అతిథి చోదకులకున్నా యేమో 

నాకు తెలియదు. ఈ నాకాచోదకవృ ర్తి ఏ మారుమూల 

“జరికో” (పాంకొనికో నంబంధించిన దై ఉండి, నేనవ్వుడూ 
య్యా వృ_త్లినిగూర్చే ఆలోచించకుండా ఉండి ఉంచే ఎంత 

బాగుండేది అనుకున్నాను. 
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ముసిముసి చీకటి వడుతూండగా విక్సొబీ గంట 

ముమాురు మోగించాడు. అది నౌకను ఒడ్డు చేర్చి నిల 

టానికి నంశేతం. అది విని కెప్టెన్ తన ఆఫీసు గదిలో 

నుంచి బయటకు వచ్చి, "బక్సాస్ న్” అనే కావిన్ ముందుకొన 

నుంచి తలదై శె (ప్రశ్నార్థకంగా చూకెడు. చిక్సొవీ జలా 

న మో రాత్రికి ఇక్కడ ఆగుదాం 'కెచ్చై వెన్ !”” 

““అల్రాగేనండి |” 

అంతే! నాక ఒడ్డుకి వచ్చింది. ఆ రాతికి అక్క_డ 

కట్టి వేశారు. అంత గొప్పవాడైన కె వన్ అనుమతి తీసు 

కోకుండా -చోదకుడలా తన ఇష్ట. [వారం వ్యవహరించగల 

గటం నాకు చాలా గొవృ విషయంగా అనిపించింది. నేను 
భోజనం ముగించుకొని ఆ నాటి వరిశీలనలతోను, అనుభవాల 

తోను నిరుత్పాహవడి, నెంటనే నిదపోయాను, క్రితపు 
నౌకాయా[తలో నేను నోట్బుక్ లో (వాసి పెట్టుకున్న 

అంశాలు అర్థం వర్థంలేని కొన్ని పేర్ల కదంబంతవ్ప వముచేమిా 

కాకుండా పోయినవి, ఆ వగలు నేను దానిలో చూచినవ్వు 

డల్లా గందరగోళంలో పడిపోతూ వచ్చాను, నిద్రలో కొంత 

మనశ్శాంతి కలుగుతుందని ఆశవడ్డాను, కాని కలుగలేదు, 

సూర్యోదయ పర్యంతం తలా తోకా లేని ఒక వీడకల 

నిర్విరామంగా నాతల నిండా మారో ళీ పోయింది, 

మరునటి ఉదయం నేను వాలా చికాకుగా దిగాలు 

వడి కూచున్నాను. ఆనాడంతా వూ నాశ అనేక సాహా 
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సాలుచేసి వడివడిగా [వయాణం సాగించింది. ఎందు చేతం క, 

చీకటి వడక మునుపే మేము ‘నదిని చాటాలని” (కెయిరో 

వరకూ ఉండే ఎగువ మిసిమిసిపీ నదిని దాటటాన్ని అలా 

అంటారు) మేము తహతహ లాడాము, కాని చిక్సొవీ 
నవా చోదకు డంతలో నౌకను నేల వట్టించటంతో దానిని 
మళ్ళీ నీళ్ళలోకి (తోయటానికి వాలా కాలయోూవన అయింది, 

అందుచేత ఓహియో నదివచ్చి మిసిసివీలో కలిసే కెయిరో 

పట్టణానికి చేదకోటానికి చాలా ముందుగానే చీకటి వడటం 

తథ్యమని స్పష్టమైంది. ఇది చాలా దురదృష్టం; ముఖ్యంగా. 

నూ అతిధి వోదకులలో చాలామందికి, పేళ్లు మల్లీ తిరిగి 

వెశళ్లేవరకూ - ఎంత ఆలస్యంగా వెళ్లినా నరే-_ - వీళ్ల 'నాకలు 
వీళ్ళ్లకోనం ఎదురుచూస్తూ ఉంటవి. అందుచేత మా 
చోదక గ ఖఎపహా నంభావణలో గాంభీర వం హాచ్చింది. 

ఎగువకు వచ్చేటవ్వుడు నీరు తక్కువగా ఉండటాన్ని గాని, 

చీకటినిగాని చోదకులు లత్యు పెట్టడు. ఒక్క పొగమంచు 
తవ్ప వదీ వారి గమనాన్ని నిరోధించలేదు. కాని, దిగువ 
(పయాణం సంగతి వేరు; [(వవాహపు వడి వెనుకనుంచి 

(తోసివేస్తూ ఉంకు నౌక నిస్సహాయమై పోతుంది. అందు 

చేత, దిగువ (పయాణంలో నీరు తక్కు_నగా ఉన్న ప్పుడు 

రాత్రిపూట ప్రయాణం సాగించే మామూలు లేదు, 

అయినా - ఒక చిన్న ఆశ ఉంది ; చీకటి వజేలోగా 

శీన్టమైను వమాదభరితమైన “హాట్” దీవి [కాసింగ్ 

దాటామా - ఇక మిగిలిన భాగం సాహానంగా ముందుకు 
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పోవచ్చు. ఆ తరవాత నమ్మవ దేశంగానూ ఉంటుంది ; 

సీర ఎక్కువగానూ ఉంటుంది. రాత్రిపూట “హాట్” దీవి 
(కాసింగును గడవ యత్నించడం మాతం ఉన్ల త్త చే 

అవుతుంది. (పొద్దు |కుంకేదాకా మాటిమాటికీ చేతి గడ్ 
యారాలు చూసుకుంటూ ఉండడంలోనూ, మా నౌకా 

వేగానికి 'అెక్కులుగడుతూ ఉండడంలోనూ గడిచింది. ఎవరి 
నోట విన్నా “హాట్” దీవిని గూర్చిన [వనంగమే! ఒక్కొ 
క్కృ_వ్వుడు చాలా ఆశాజనకంగా కనిపించేది ; మరొకవ్వడు 
వ క్లిష్టవైైన (శ్రాసింగుదగ్గిరో ఆలన్యమైపోయి ఆశ పూరిగా 
దిగజారేది. కొన్ని గంటలు ఈ నివద్ధో చ్యేగభారంతో 
గడచినవి. ఆ ఉద్వేగం నాకూ (ప్రాకింది, “హాట్” దీవిని గూర్చి 
నేనూ బాగా ఆందోళన వడుతూ, ఆ భాధ్యతాభారం| క్రింద 

నలిగిపోతూ - ““ఒక్క_సారి తీరానికి పోయి అయిదు నిమిషాల 
పాటు హాయిగా గాలి పీల్చుకుని మళ్లీ బయలు చేరగలిగి తే 
ఎంత బాగుండును !”’ అనుకున్నాను. చోదకులు వంతుల 
[వారం తోలడం మానేసి ఎగువకు వచ్చేటవ్వుడు ప్ 

భాగంలో ఎవరు తోలారో - అది అతడికి సువరిచితమైనదవ 
డంవల్ల - ఆ భాగంలో ఆ చోదకుడే మళ్లీ తోలుతున్నా డు. 

అయితే, ఇద్దరు చోదకులూ నిరంతరం చోదక గృపహాంలోనే 
ఉంటున్నారు. 

సూర్యా న్తమయానికి ఒక గంట ముందు బిక్సొబీ 
చ్మకం తీసుకున్నాడు ; మిస్టర్ “డబ్ల్యు” తవ్వుకున్నాడు, ఆ 
తరువాత లి0 నిమిషాల సేపు (వతివ్య_క్రీ గడియారం చేత అవ్ 

7 
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పుచ్చుకొని మానంగా, చికాకుగా, వదీ తోచనట్టు గడి 

పొడు, చివరికి ఎవరో అన్నారు - నిరాళానూచకంగా 

నిట్టూడ్పు విడుస్తూ : 

“అదిగో అడే హాట్ దీవి, కాని, మనం డాన్ని 

దాట లేము.” 

నాక మోది వంతుదార్షందరూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి 

పడ్డారు, (పతివ్య_ీ నిట్టూరుస్తూ - “బాలా కష్టం, ... 

ఒక్క అరగంట ముందు ఇక్కడికి రాగలిగితే ఎంత బాగుం 

జీది [” ఇలాంటి వూటలేవో గొణగసాగాడు. అక్కడి 

వాతావరణ మంత నిరుత్పాహంతో నిండిపోయింది. 

కొందు బయటికి పోదామని బయలు చేరారు ; కాని ఒడ్డు 

చేరే గంట (మోత వినిపించ నందున త చ్చట్లాడుతున్నారు. 

సూర్యబింబం దిక్చక్రం (కిందికి జారిపోయింది జూన 

ముందుకు సాగిపోతున్నది. అతిధి చేదకుల మధ్య (వశ్నార్థ 

కపు చూపుల వినిమయం జరిగింది. ఒకడు తలుపు తెరవటా 

నికి గుబ్బను (తిప్పి: కొంతసేపు నిరీకీంచి, మల్లీ గుబ్బమిోద 

నుంచి చెయ్యితీసేసి తలువు గడియ వడిపోనిచ్చాడు. నౌక 

నిదానంగా వంపును దాటింది. మరింత ఎక్కవగా భావ 

గర్భిత మైన చూపులూ, చకిత [వశంసా సూచక శిరః 

కంపాలూ పినిమయం పొందినవి ; అంతే-ఒక్క_రి నోట మాట 
చేదు. నిశ్చేతనులై అ చోదకులందరూ బిక్సొబీ వెనుక 
చేరారు, ఆకాశం మరింత నల్లవడింది ; ఒకటి, "రెండు 

(గుడ్డి నతు.[తాలు ఉదయించినవి, ఆ శళాన నిశ్శబ్దత, ఆ 
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నిరీక్షణ భావం దుర్భరంగా ఉన్నవి. బెక్. బీ ౌడు 
లాగాడు ; గంటనుండి వెలువడిన రెండు గంభీరనాదాలు 

రా|తిలో శేలిపోయినవి. కొంత విరామం ... మళ్లీ ఇంకొక 

గంట (మోత, వెంటనే వై “డెక్” (Hurricane-deck) 
మోద నుంచి కావలావాని కంఠం వినిపించింది. “అదిగో 

'లాబొబోడ్డ” శేవు !”* 
నౌకల శెదురు వచ్చి, వాటి (త్రాళ్లను పట్టుకొని 

ఒడ్డుకు లాక్కొనిపోయే బృందం (leads-men) వారి కీకలు 

దూరంనుంచి అన్నష్టంగా వినిపించ సాగినవి, వూ నౌక డై 

డెక్ మాద ఉన్న వార్తా (ప్రసారకులు (wంrd-passers) 
అస్పపస్థంగా వినివిస్తూన్న ఆ మాటలను తిరిగి మొరటుగా 

పునశ్చరణ చేస్తున్నారు, 

“మూడువంతులు ! పాతిక తక్కువ మూడు! రెండు 

న్నర ; రెండుం చాలిక ! లండు వంతులు ! పాతిక తక్కువ 
[2౨> 

జ 

విక్సొబీ “గంట (తాళ్లు రెండు లాగాడు; బాగా 

(కింది భాగ ౦లో ఉన్న ఇంజన్ గదిలోనుండి అన్బష్టంగా 

కొన్ని ధ్వనులు వినిపించినవి. అంతటితో మా నాక వేగం 
మందగించ సాగింది, గొట్టంలో నుంచి (Guage-cock) 

ఆవిరి బయటికిపోతూ హోరుమని ధ్వని చేస్తున్నది. దూరంగా 
నాకా మార్గదర్శకుల శేకలు వినిపిస్తూనే ఉన్నవి. ముఖ్యంగా 
రాత్రిపూట ఆ శీకలు వవో అతాకిక ధంనులుగా వినిపి _న్తవ్, 

చోదకుల్లో (పతి ఒక్కడూ కళ్లార్పకుండా, ఊపిరి బిగబట్టి 
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జాగ్రత్తగా వరిశీలిస్తున్నాడు. ఒక్క. బిక్స్బీ తప్ప ఎవ్వడూ 
_సిమితంగానూ, శొంతంగానూ లేడు ; అతడు అక్క_డ ఉన్న 

చకం ఆకుల్లో ఒకదాని మోద ఎక్కి-నిలబడి, నా దృష్టిలో 

బొత్తిగా కనిపించని (అవ్వుడు మేము విశాలమైన, విపాదా 

వృతమైన ఒక మహా సమ్ముదం మధ్య చిక్కుకున్నట్టనిపిం 
చింది) ఒకొక్క. “మార్క్.” గుండా నౌక పోతున్న వు 

డల్లా త_త్తత్మా_లోచితంగా చక్రం (త్రివ్వుతున్నాణు. వినవడీ 

వినపడనట్టు గునగునలాడుతున్నట్టు సాగుతున్న నంభావ. 

ణలో అవ్వుడప్పు డీ [క్రిందివిధంగా ఒక్కొక్క పూ రి వాక్యం 

వినివిసూంది ! 

“అదిగే _ మొదటిగడ్లు సక మంగా దాశుసింది,”” 

కొంత విరామం తర్యాత వురొక మంద్రన్వరం : 

“నాక ముందుభాగం చేవుడి దయవల్ల సరిగ్గా 

ముందుకు చొచ్చుకొని పోతున్నది.” 
“అదిగో ఇవ్వడు “మార్క్” ల దగ్గరకు వచ్చింది ; 

ఆం! వాటిని దాశకేసింది,”” 

మరో కంఠం: 

“బఎతే! బలే? బలే బాగా తోలుతున్నాడు 129 

తర్వాత ఇంజన్లు పూర్తిగా ఆపివేశాతు. మేము: 
[(వవాహం ఎటు తీసుకుపోతే అటు పోతున్నాం, అయి తే 

నౌక గమనం నేను చూడగలుగుతున్నా నని కాదు. అప్పటికి 

నత్నతాలన్నీ మఠగువడడంవల్ల నా కేమో కనుపించడం 
లేదు. ఆ విధంగా (పవాహం వెంట పోతూ ఉండటం 
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అత్యంత వివత్క_ర మైన ఘట్టం, అందరికీ గుండెలు కొట్టుకోడం 

వూనివేసినవి. అంతలో _ ఉన్న వత్తు చాలనట్లు "మరింత 

దారుణమైన వివత్తును మే మెదుర్కోబోతున్నామని నేను 
గుర్తించాను. అది ఆ దీవి అగభాగం, మా నౌక తిన్నగా 

చానివేపు వెళ్ళిపోతూంది. ఆ దీవి నీడలోకి మేము (వవే 

శించాము. ఇంక వివత్తు తప్పనిసరి అనిపిస్తూంది ; నాకు 

మూర్చ వచ్చేటంతవని అవుతున్నది. ఏదో ఒక వని ఆ 
నాకను కాపాడడానికి ఏదో ఒకటి నేను చేసెయాంలని 

నాలో ఒక బలమైన ఉత్క_ంర కలిగింది. చిక్స్వీ ఇంకా తన 
చక్రం దగ్గరే నిలబడి ఉన్నాడు, మానంగా, ఎర కోసం 

వొంచి ఉన్న పిల్లిలాగ. మిగిలిన చోదకులందరూ అతని 

వనుక వరునగా నుంచుని చమూ స్తున్నారు, 

క గడ్డు గడవడం కష్టం” ఎవరో గాణిగారు. 

నాకామార్లదర కుల శేకలనుబట్టిచూ స్తే - సిటిలోతు 

కంకా ఇంకా తగ్గిపోతూన్న ది. చివరికి-- 

ఎనిమిదిన్నర ! ఎనిమిది అడుగులు ! ఎ-ని-మి-ది 

అడుగులు |! ఏడున్నర. సస 

బిక్సొవీ తన ,నంభావణ గొట్టం ద్వారా ఇంజనీరును 
"పాచ్చరిస్తూ అన్నాడు : 

““ఇవ్వుడే మోరు బాగా జూ త్తగా ఉండాలి |’? 

“ఆలాగగేనండి.”” 

ోవ_డు-న్న-ర! వడు అడుగులు ! ఆదన్నర..*.” 
మా నౌకకు నేల తగిలింది. తత్ తణం చిక్సొబీ 
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బోలెడు గంటలు వాయింవాడు, నంభాపణగొట్టంలోనుంచి 

అరిచాడు - “ఇవ్వుడే - మీరంతా గట్టివట్టు వట్టాలి | మో 

వ క్రి సామన్థ్యాలన్నీ చూపించాలి!” తరువాత తన సహ 

వరుడి వేపు తిరిగి - “బలంగా లాగించు!” అన్నాడు, 

నాక ఇసుకను చీల్చుకుని ముందుకు పోయింది. ఒక తణం 

చేప్పు వివత్తు శిఖరాన్ని చూచి, వెంటనే ఆ గడ్డు గడిచి 

ప. సాగిపోయింది... ఇక బిక్సొబీ వెనుకగా చోదక 
గ్య హాం కవ్వు ఎగిశేటట్టుగా లేచిన హర్ష ధ్యానాలు ఇంతకు 

ముందు వ నాలోనూ, ఎన్నడూ వినీపించి ఉండవు. 

అటు తరువాత ఇక చిక్కు_లేదు. ఆ రాత్రి చిక్సొవీ 
మహావీడుడు. అతని ఘన కార్యాన్ని గూర్చి ఆ తర్వాత 

ఎంతో కాలం నదీ నౌకా చోదకులు చెప్పుకునేవారు. 

(బహప్లీండంగా పరుచుకొని ఉన్న ఆ జలవుయ 

Sui మధ్య ఆ మహానౌకను సరిగ్గా “మార్కొ.”లలో 

(హవేశ చెట్టడానికి అవసరమైన అత్యదు త వాతు 

ర్యాన్ని పూర్తిగా అవగతం చేసుకోవాలంటే - అవ 

రోథాలవల్ల, అగాధథాలవల్ల ' అత్యంత కిష్టమైన తన 

మార్గాన్ని సరిగా గుర్తిన్తూ ఆ దీవిలో ముందుకు వంగి ఉన్న 

చెట్లూ మొదలై నవి నౌక ముందు భాగానికి తగిలి తుత్తు 

నియలయేటంత దగ్గిరగా ఆ దీవిని రాచుకొని పోవలసి రావ 

డమే కాక, ఒకచోట అంతకు పూర్వం అక్కడ (బద్దలై. 

కి కనబడకుండా మునిగిపోయి ఉండిన ఒక ఓడకు బారెడు 

దూరంలో నుంచి వెళ్ళవలసి ఉన్నదని కూడా గుర్తించాలి! 
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ఈ నాక దానికి న్ళీ కొట్టుకున్న దా - నౌక అడుగు భాగ 

మంకా తుత్తునియలై మరుతుణంలో నదీ గర్భాన కలిసేది; 
పావు మిలియన్ డాలర్ల ఖరీదుచేసే ఈ నౌకా, సామానూ 
అంతా అయిదు నిమిహోల్లో సర్యనాశనమవడమే కాక, ఒక 
150 మంది జీవులను గూడా ఆహుతిగా (గహింఛేది ! 

ఆ రాత్రి నేను విన్న చిట్ట చివరివాక్యం మరపు 

రానిది, మూ అతిధి చోదకులలో ఒకడు తనలో తాను 

ఆవేశంతో అనుకుంటున్నాడు : 

“మృత్యువు నీడలో నుంచి తప్పించుకొని వచ్చాం; 

నిజంగా అతడు వరమ సునిశిత చోదకుడు !” 



వ నెంజామిన్ 
ఫ్రాంక్తిన్ 
1106-1790 

(అమెరికా దేళ చర్మితలో అత్యంత నుహనీయులు, బహుముఖ 
(ప్రజ్ఞాధురీణులు ఆయిన కొద్ది మందిలో బెంజూమిన్ (ఫాంక్లి న్ ఒకడు. 

ఈయన (బ్రాస్థ న్ నగరంలో జనించాడు; 12 వ ఏట ముచాపకుడైన 

అన్నవద్ద శిక్షణ పొందడం ఆరంభ మెంది. 17 వ ఏట ఆ ోోశితణ చెరి 

నుండి తపీ,ంచుకొని వీలడల్ ఫీయా నగరానికి పారిపోయాడు, 
ఏ జేళ్ల అనంతరం ఆ నగరంలో ఒక ముదణ వ్యాపార సంస్లకు యజ 
మాని అయి, పెన్సిల్ జేనియా గజెిట్ీ పృతికా (పకౌళకుడయాడు, 
42వ ఏటనే ఆవృత్తి నుంచి విరమించి, వైజ్ఞానిక పరిశోధనలకు, 
(పజా సేవకు కేసించిన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు, ఆయన చేసిన 
(పమోగాలలో మిక్కి లి (పసల కెక్కీ_నవి వ్ చ్చు. కిక సంబంధిన వి, 

ఒక తుఫానులో మిరుపుసా ఆకరి ంచిన (ఫాంక్షి న్ గాలిపటం కథ - 
న్యూటన్ యాపీల్ పండు కథతోను, వ. సన్ టీ ఇటిల్ (తేనీటి 
గిన్నె) కథతోను సమానంగా (ప్రచారం పొందింది; పగా-వాటికం మే 
ఆధిక విశ్వసనీయ మైనది. 

“విప్ప వానికి” ముందు "పెన్సిల్ వేనియా తరఫున (ఫాంక్షిన్ 
ఇంగ్లండంలో (పతినిధిగా పనిచేశాడు; స్వాతంత్య్ర (పకటన పత్రం 
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మోాచొ, ఇంగ్లండుతో జరిగిన సంధి ప్యత్రంమా దా, రాజ్యంగ ప్రణా 

ికమిదా ఈయన సంతకాలు చేశాడు, అమెరికాతో (ఫాన్సు మెరీ 
సంపాదించడంకోసం రాయబారాలు జరిపే సందర్నంలో పారన్ లో 

ఉన్నప్పుడు ఈయన అక్కడ బాగా (పజారణ పొందాడు, 

ఛలోక్తులతో కూడిన అసంఖ్యాకములైన హాస్య (పసంగాల 
వల్లా? ‘రిచర్డ్ పంచాంగాలు (Poor Kichard’s Almanacs), “ఆత్మ 
కథి అనే (గ్రంథాలవల్లా రచయితగా (ఫ్రాంక్సీన్ అగ కేణిలో గణన 

కెక్కాడు ఠూదాత్త సాహీతీ గారవం గల రచనగా సర్వజనామోదం 

పందిన ఆయన “ఆత్మకథ” నుండి బాస్తన్ నుండి తప్పించుకొని ఫిల 

డల్ ఫియాకు ఆయన పౌరిపోవడాన్ని అభివర్ణించే _ ఈ (క్రింది భాగం 
US పీం-చ బడింది, ] 

బాస్టన్ నుంచి ఫిలడల్ ఫియాకు 

బెన్ ఫ్రాంక్లిన్ పలాయనం 
[వాస్తన్ నగర పటిక “న్యూ ఇంగ్లండ్ కారంట్” కి (ప్రకౌళ 

'కడైన తన ఆన్న జేమ్స్వద్ద (వాతకోతలు మొదలెన తగు లాంఛనా 

అన్నిటిలోనూ బెన్ శిక్షణ పొందడానికి కుదిరాడు,] 

మా పత్రికలో ఏదో రాజకీయ సమస్య మిద - 
అది నాకివ్వుడు సరిగా జ్ఞావకంలేదు - (ప్రచురితమైన ఒక 
వ్యాసం అసెంబ్లీ క్రి ఆ(గహకారణముంది. ఆయనను (మా 

అన్న జేమ్స్ (ఖాంక్సి న్ ను) బంధించి స్పీకర్ వారంటు మోద 

విచారణ జరిపి ఒక నెల ఖై దు విధించారు. బహుశః మా 

అన్న ఆ వ్యాన రచయిత మేరు బయట వెట్ట నిరాకరించడం 

వల్ల అలా జరిగింద నుకుంటాను. నన్ను కూడా బంధించి 

కాన్సిల్ ఎదుట విచారణ జరిపారు. శాని, చేను వారికి 
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నంతృ_ప్టికరమైన నమాధాన మేదీ యివ(కపోయినా, వార 

నన్ను మందలించడంతో నంత అ ప్రీవడి వదిలివేశారు, 

బహుశః - శిక్షణకు కుదిరిన నాకు నాయజమాని రహా 

స్యాలు రవీంచడం తప్పని సరి అని వారు భావించిడంటారు, 
మా అన్నతో వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయ భేదాలు 

ఉన్నా, ఆయనకు జైలు నిక్షవడడం నాకు 'చాలా కష్టం 

కలిగించింది. ఆయన జైలులో ఉండగా వ(లతికా యాజ 

మాన్యం "నేను వహించాను. నేను ధైర్యంచేసి వ (తికలో 

(ప్రభుత్వాధికారులను ఘాటుగా విమర్శించడం మొదలు 

చెట్టాను. ఇతరులు నా రచనలు చూచి నేను వ్య_క్రిదూపణకు 

వ్యంగ్య వరిహాన రచనకు పూనుకున్నందుకు అననుకూల 

వెఖరి (ప్రదర్శించినా, మా అన్న మాతం చాలా దయ 
తోనే నారచనల నామాదించాడు. ఆయనను జైలు 
నుంచి విడుదల చేసినవ్వుడు కానన నభవారు ఒక 'కాఖీ 
దును కూడా జారీచేశారు, అది - బాలా విచిత్రమైన 
'తాఖీదు: “జేమ్స్ (ఖాంక్లిన్ అనే వ్యకి “న్యూ ఇంగ్రండ్, 
కారంట్ో అనే వభతికను ఇకమిదట ఎంత మా(త్రమున్ను 
(వకటింవరాదు” అని, 

మా _వెస్పులో ఆ విషయమై ఆయన క _ర్హవ్యాన్న్ని 
గూర్చి ఆయన మితులతో నమాలోచనలు సాగినవి. కొంత 
మంది ఆ పేవద పేరు మార్చేస్తే సరిపోతుందన్నా ఈ; కాని, 
అలావే స్తే కొన్ని అసౌకర్యా లున్నట్టు మా అన్న భావిం 
చడంవల్ల చివరికి - భవిష్యత్తులో వథ్రికను బెంజూమిన్ 
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(పాంక్లి న్ చేరుతో (పక టించడం అంతకంశు మంచి 

ఉపాయమని నిర్జీతమైంది. అయిళలే, తనవద్ద శిక్షణ 
పొందుతూ ఉన్న వాడి చేత (వకటింవ చేస్తున్నాడనే అవ 

రాధంనుంచి తవ్వుకోడానికి మరోఉపాయం ఆలోచించారు. 

నేను శితుణకు చేరినవ్వుడు (వాసియిచ్చిన కాగితాలు 

వగ రా అవసరమైనప్పుడు (ప్రభుత్వానికి చూపడానికి 

వీలుగా రద్దుచేసి, నాకు తిరిగి యిచ్చివేయడానికీ, కాని, 
అందువల్ల మా అన్నకు నష్టం కలుగకుండా నేను మిగిలిన 

కాలానికి [కొత్త పతకాలు (వాసి యివ్యడానికీ, ఆ త్మా_లి. 

కంగా ఆ (కొ _త్తృవ(తాలను ర హాస్యంగా అగు బెట్టడానికీ 

ఏర్పాటు జరిగింది. నిజానికి అది చాలా అ _న్తవ్య న్తపు' 

పథకం. అయినప్పటికీ వెంటనే దాన్ని అమలు పెట్టారు. 
ఆ (వకారం నా చేవుతో వత్రిక అనేక మాసాలపాటు 
వచ్చింది, 

కొన్నాళ్ళకు మా అన్నకూ నాకూ వురొక అభి 

(పాయ భేదం వచ్చింది. నను (రొ త్తగా (వాసియిచ్చిన 

వ_తాలు బయట పెట్టడనే ధీమాతో స్యతం|త్రించి వ్యవహా 

రించసాగాను. ఆ అవకాశం చూసుకొని నేనా విధంగా 

(పవ_ర్హించడం న్యాయం కాదు. అందుచేత నా జీవితంలోని 

తప్పావ్వూల వట్టికలో దాన్ని మొదట అంశంగా నేను వరిగ 

ణిస్తూ వచ్చాను. వెరికోవంతో మా అన్న చీటికి మాటికి 
నన్ను కొర్టు దెబ్బలకు నాకు కలిగిన రోవం ముందు ఆ నా 

(వవర్తన అన్యాయమని నా కనివీంచేది కాదు. ఇతర విభా 



108 జ్యోతిర్మా గల 

లుగా ఆయన వవుంత దుష్ట స్వభావంగల వునిపీ.కాడు. 

బహుశః - నేను వాలా పెంశెగాడఉండి, ఆయన కోపాన్ని 

"చ్చకొ శ్రువాణ్ణి అనుకుంటాను, 

నేనా (వెన్ వదలి వెళ్ళి పోవాలనుకోడం వసిగట్టి, ఆ 

ఊల్లో ఎ నాకింకే (చెస్సులోనూ వని కుదరకుండా చేయ 

డానికి ఆయన ముందుగా వెళ్ళి (వన్ యజమాను లందరి 

తోనూ చెప్పివచ్చాడు. ఆ (పకారం వారందరూ నన్ను 

వనిలోకి తీసుకోడానికి నిరాకరించారు. సమిావంలో |చెస్సులు 
ఉన్న వట్టణం న్యూయార్కే_ అవడంవల్ల చే నక్క_డికి పోవా 

లని నిశ్సయించుకొన్నాను. ఛాన్టన్ లోని పాలకవర్లం వా 

రవ్పటికే నామోాద (కోధభావం వహించి ఉన్న ందువల్లా, 

మా అన్నగారిమాద ార్టన్యంగా "కేసు వెట్టి శిక్ష విధించి 

నశ నామోదకూడా వారు కసితీద్చుకునే అవకాశం ఉన వందు 

వల్లా, అన్ని టిక ౦కు ముఖ్యంగా మతం విషయంలో విచతుుణ 

లేని నాతగూలు “అవిశాగసిిగానుు, “నా స్తికుడుగాను 

నన్ను భీతాహాంతో పొదలు వేలుపెట్టి చూపించే స్థితికి 

తెచ్చినందువల్లా ఇంక నేను బాన్టన్ లో ఉండకూడదని 

నా కనిపిస్తూ వచ్చింది, నేనా విషయంలో ఒక నిశ్చయానికి 

వచ్చాను గాని, అవ్వడు మా తండి వూ అన్నకు వంత 

పాడుతూ ఉన్నందువల్ల బహిరంగంగా నేను వెళ్ళీ పోయే 

(పయత్నంచే స్తే వారు నన్ను అడ్డగించే (పమాదం ఉందని 

నను గుర్తించాను. అందుచేత నా మిత్రుడు కొల్టిన్స్ 

నాకు నహాయం చేయవలసి వచ్చింది. నా తరపున న్యూ 
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యార్క్- పోయే ఒక నౌక శెన్టైన్తో అతను మాట్లాడి నా 
(వయాణానికి ఏర్పాటుచేశాడు. నాకు ఇష్టం లేని, “ఇంతకు. 

ముందే నంతానవతి అయిన ఒక అమ్మాయిని చిలి చేసుకో 

మని నన్ను ఆ అమ్మాయి బంధువులు బలవంతం చేస్తున్నా 

రనీ, అందుచేత నేను బహిరంగంగావచ్చి నౌక ఎక్కడానికి 

వీలులేదనీ కూడా నా మితుడు కెపైన్తో చెప్పాడు. నేను 
నా పు_స్తకాల్లో కొన్ని టి నమ్మి కొంతడబ్బు చేతబట్టుకొని 

రవాన్యంగా వెల్లి ఏడ ఎక్కాను. గాలి అనుకూలంగా 

ఉన్నందువల్ల మూడు రోజులలోనే మా ఊరికి 800 మైళ్ళ 

దూరంలో ఉన్న న్యూయార్క్. నగరం చేరుకొన్నాను. 

అప్పటికి నాకు వట్టుమని 17 ఏళ్లు లేవు. ఆ మహానగరంలో 
ఎవరినై నా (వత్యత ౦గా ఎరిగి ఉండడంగాని, ఎవరి ద గరివై నా 

సిఫార్సు ఉ_త్తరంగాని లేవు; జేబులో దైకమూ అత్యల్పం 

గానే ఉంది. 

నావిక జీవితంయమోద నాకుంజే మోజు అప్పటికి 
పూర్తిగా అంతరించింది. నాకు చేతిలో వని ఉండడంవల్లా, 

ఆ ము(ద్రణ విద్యలో నేను చాలా సిద్ధహ స్తుడనని భావిస్తూ 
ఉన్నందువల్లూ ఆ నగరంలో ఉన్న ముదావకుడు విలియం 

(బాడ్ ఫర్డ్ దగ్గిరెకి ఉద్యోగకోనం వెళ్ళాను, అతడు 

"పెన్సిల్ వేనియాలో మొదటి ము[ద్రావకుడు; _ ఆ విద్యలో 

తల నెరిసినవాడు. కాని, జార్జికీత్ తో వివాద మేర్చడ 
డంతో అ నగరం వదలిపెట్టి న్యూయార్కొ_ చేరుకున్నాడు. 
అవ్వు డాయనకి (క్రొ_త్తమనిపీ ఆవశ్యకత లేకపోవడంవల్ల 
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ఆయన జాలిగా నాతో ఇలా అన్నాడు: “ఫిలడల్ 

ఫియాలో ఉన్న నా కుమాథుడు అక్షి లారోజ్ (చెన్లో 

ఫోర్నన్ ఈ మధ్య "కాలం చెయ్యడంవల్ల ఆ స్ధానం ఖాళీగా 

ఉండాలి. నీ వక్కడికి వెళ్ళగలిగితే అతడు నిన్ను తీసు 

కుంటాడను కుంటాను.” అక్కడికి ఫిలడల్ఫియా మరో 

వంద మైళ్ళ దూరముంది. అయినా సాహసించి నేను నా 

చెపి, సామాను వెనుక నుంచి నముదం మీదుగా వంవ 

మని చప్పి అంబాయ్ పోయే వడవ మోద బయలు 
చేరాను, 

నము[ద్రపు పాయను దాటుతున్న పుడు ఒక పెద్ద 

గాలివచ్చి, మా వడవ పాత తెరచావ లన్నిటినీ తుత్తు 

నియలుచేసి, ఉవ్వునీదలోకి మేము (పవేశించకుండా నిరో 

ఛించి, లాంగ్ ఐలెండు వేపు మా వడవను నెశ్లుసింది. ఆ 

మధ్య దారిలో మా పడవలో [వయాణం చేస్తూ ఉన్న 
ఒక డచ్ (ప్రయాణికుడు తప్ప (తాగి వడవమిద నుంచి 
సముద్రంలో పడిపోయాడు. నేను వెంటనే దూకి మునిగి 

వోతూన్న అతన్ని జుట్టు వట్టుకొని మైకి లాకొ_చ్చాను. 

ఆ విధంగా నీళ్ళలో " నానడుతో “అతని కైపు కొంత 

దిగింది; తన జేబులో నుంచి ఒక పుస్తకం తీస ఆర బెట్ట 
మని నాకిచ్చి అతడు గాఢంగా నిదపోయాడు. ఆ పుస్త 

కం విప్పి చూడగా నాకు పీయ తవు రచయిత జాన్ 

బన్యన్ (వ్రాసిన “యా క్రిక్ [వగతి (Pilgrim's Progress) 
అనే పుస్తకం తాలూకు డచ్ అనువాద మది, మంచి 
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కాగితం మోద అందంగా ముద్రించిన (వతి, మూల 

ఛభాహలో ఆ పుస్తకానికి అంత అందమైన ముదణ వెలు 

వడడం నే చెవగను. తరువాత తరువాత అది యూరప్ 

లోని భావలలోకి అనూదితమయిందన్కీ ఒక్క బై బిలొని 

మినహోయి సే ఈ పు స్తకాని కున్నంత మంది పాఠకులు 

మే (గంధానికీ "లేరనీ నేను తెలుసుకున్నాను. 

మా పడవ లాంగ్ ఐలెండ్ నమిోపించగానే అక్కడి 
తీరం వర తమయమై ఉండడం, నముద్రపు ఉద్ధతి ఎక్కవగా 

ఉండడం గుర్తించి తీరానికి దూరంగానే మా వడవకి లంగరు 

వేశాం. నీటి అంచు దగ్గిరికి కొంతమంది జనంవచ్చి మమ్మల్ని 

ఉద్దేశించి గట్టిగా వచో "కేకలు వేస్తున్నారు. ఇటునుంచి 
మేమా అరుస్తున్నాము. కాని గాలి వడీ నముద్రపు 

పళోరూ జోదగా ఉండడం వల్ల ఒక ళ్ళ మాటలు ఒక ళ్ళకు 

వినబడడం లేదు. ఒడ్డున కొన్ని చిన్న తెప్పలు ఉన్నవి. 
మమ్ముల్ని ఎలాగైనా ఒడ్డుకి చేర్చమని ఆ జనానికి సంజ్ఞ లు 

చేశాం. మా సంజ్ఞ లు వాళ్లకి అర్థ మేకా లేదో, లేక ఆ వని 

అసాధ్యమనే వాళ్లు భావించారో కాని, కొంత శేవటికి ఒడ్డున 

ఉన్న జనమంతా ఎవరి దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. 

(క్రమంగా చీకటి వడుతూంది. 

గాలివడి త గ్లేవరకూ అలా నిరీకీంచడం తప్ప మాకు 
గత్యంతరం కనిపించ లేదు. అందుచేత వడవ నరంగూ, నేనూ 

నిద్రపోవడానికి ''వయతల్నించాలని తీర్మానించుకొన్నాం, ఆ 

(వకారం వడవమోద ఉన్న ఒశే చిన్న గదిలో మే మందరల 
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ఇరుక్కుని పడుకున్నాం. డచ్చి [వయాణేకుని దుస్తులు ఇంనా 

నీళ్గోడుతూచే ఉన్నవి. సముద్రపు కెరటాలు వడవకు తాకి 

లేచిన నీటి తుంపురలు మా గదిలోకికూడా వచ్చి వడుతూ, 

త్వరలోనే మమ్మల్ని కూడా పూర్తిగా తడిపీవేసినవి, ఆ 

స్థితిలో ఆ రాత్రంతా గడిపాము. ఒక్కరికీ కంటి మోద 
కునుకు లేదు ; వ శాంత లేదు. మర్నాడు ఉదయం గాలి 

తీ వత తగ్గడంతో అంబాయ్ వైపు (పయాణం సాగించి మ్య 

(పొద్దుకుం శేలోపుగానే అక్కడకు చేరుకున్నాం. 80 గంటల 

సీపు నీళ్ల్ళమిద ఆహారంగాని, మురికి “రమ్? సారాయి తప్ప 
మరో పానీయంగాని తేకుండా (వయాణించి అలా చివరికి 

గమ్యస్థానం చేరుకున్నాం, 

ఆ సాయంతంనాకు బాగా జ్వరం వచ్చేసింది. వడక 

చేశాను. జ్యరానికి చల్ల ని మంచినిళ్ళు ఎక్కువగా (తాగ డం 

మంచిదని ఎక్కడో చదివినట్లు జావకం ఉండి, ఆ (వకారం 

చేశాను ఆ రాత్రంతా బాగా చమటలువోస్తి జంరం 

జారిపోయింది, మర్నాడు ఉదయం నది దాటి, అక్కడికి 

50 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న బర్లింగ్ టన్ కి కాలినడకను 

(వయాణం సౌగించాను. అక్కడనుంచి ఫిలడల్ ఫియా చేద 

కోటానికి మళ్ళీ చేను వడవ (ప్రయాణం చేయవలసి ఉంది. 
ఆ రోజంతా కుంభవృష్టి గా వర్షం కురిసింది. నేన 

తడిసి ముద్దెపోయాను, మధ్యాహ్నమయేసరికి బాగా అలసి 

పోయాను. అందుచేత ఒక చిన్న హోటల్లో ఆగి ఆ 

రాత్రంతా అక్కడ గడిపాను. ఇంటి దగ్గరనుంచి ఎరక్క__ 
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పోయి బయలుదేరానుగడా అనిపించడం మొదలు పెట్టింది, 

ఆ హోటల్లో నన్నడిగిన (వళ ఇషలనుబట్టి అవ్చటి నా స్వరూవం 

ఎలాంటి నంశయాలకు అవకాశమిస్తున్నదో నా కర్థమైంంది. 

పారిపోయి లేచివచ్చిన నౌకరుగా అనుమానించి బంధించే 

(వమాదం కూడా ఏర్పడింది. అయినా, మర్నాడు నను 

మళ్ళీ నా (వయాణం సాగించి ఆ సాయం (తానికి బర్షింగ్. 

టన్కి 8, 10 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మరో చిన్న హోటలు 

చేరుకున్నాను. ఆ హోటలు యజమాని (జేన్; నేను 

ఆహారం తీసుకొంటున్న ప్పుడు ఆయన నన్ను నంభాపణలోకి 

దించి, నేను కొంచెం చదువుకున్నట్టు కనివీంచడంవల్ల నావట్ల 

చాలా న్నే హాభావాన్ని (వదర్శించాడు, ఆ నాడు ఆయనతో 

నాకు కలిగిన వరిచయం ఆయన జీవించి ఉన్నంత వరకూ 

అలాగ కొనసాగింది. కొన్నాళ్లు ఆయన నంఛచారోవన్యాన 

కోడుగా వనిచేశాడనుకుంటాను. ఎందుచేతంకు, ఇంగ్గం 

డులోగాని, యూరవ్లోగాని వ చేశంలోగాని గల (వతి 

వట్టణాన్ని గూర్చి ఆయన విచిత్రమైన అంశాలు చెప్పగలిగ 

వాడు. ఆయన కొంతవరకు విద్వాంసుడు ; చాలా (వతిభా 

వంతుడు, అయితే- నాస్తికుడు. తర్వాత కొన్ని వళ్లకు 
జ బై బిల్ ని వరిహాసిస్తూ చట్కాారీ ఛందస్సులో - కాటన్ 

వరి ల్” కవితకు (వాసినట్టు - చేరడీలు (హోస్యానుకరణలు) 

(వాయడానికి పూనుకున్నాడు. ఆరచనలో ఎన్నో నఠతా 

అను వరిహాసాన్సదంగా చితించాడు; ఆ రచనే (వచురిత 

మైకే ఎన్నో దుర్భల హృదయాలను గాయవరచి ఉండే 
8 
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వాడు ; కొన్సి అది [వచురితం కాలేదు. 

ఆ రాతికి ఆయన ఇంట్లో వడుకొని, మర్నాడు 

ఉదయం బయలు చేరి బర్జింగ్రన్ చేడుకున్నాను, కాని, 

చే నక్క_డికి చేవకోవడానికి కొంచెం ముందుగానే మామూ 
లుగా బయలుదేరే నౌకలు వెళ్లిపోయినట్లు తెలుసుకొని 

బాలా (కుంగిపోయాను, ఆ వేళ శనివారం, మళ్ళీ మంగళ 

వారం ఈలోపుగా వవడవా బయలు చేరదన్నారు. 

ఉసూరు మంటూ ఆ పట్టణంలోని ఒక మునలవు కొట్టు 

దగ్గిరికి తిరిగి వచ్చాను, అంతకు ముందు (వయాణానికి ఉవయూగి 

స్తుంది గడా అని ఆ అవ్వ దగ్గర ఒక అల్లపు రొళ్లుకొని 

ఉన్నాను, నా పరిస్థితి అంతా అమెకుచెప్పి, ఆమె నలహా 

అడిగాను. నాకు వడవ దొరిశేవరకూ తన ఇంటికి వచ్చి 
ఉండమని ఆమె నన్ను ఆవ్యోనించింది. నడచి నడచి అలసి 

పోయి ఉండడంవల్ల ఆమె అఆసహోంనాన్న్ని అంగీకరించాను, 

చేను ముద్రావకోల్లని తెలుసుకుని నేనా ఊళ్లోనే ఉండి 

వోయి, ఆ వ్యాపారం ఎందుకు చేసుకోకూడదని ఆమె అడి 

గింది. పావ మామెకు ఆ వ్యాపారానికి కావలసిన వెట్టు 

బడి ఎంతో తెలియదు, ఆమె నాకు చాలా మర్యాదగా 
ఆతిధ్య మిచ్చింది. ఎద్దు మాంసంతో భోజనం వెట్టింది. ఒక 
కడివెడు “పుల్” స ప మాత్రమే అందుక పతిఫలంగా 

నా నుండి పుచ్చుకుంది. ఇంక నాకు మంగళవారం దాకా 
ఆ ఉఊదనుంచి విముక్తి 'లేదనుకున్నాను. కాని, ఆ సాయం 
[తం నది ఒడ్డున వచారుచేస్తూ ఉండగా ఫిలడల్ ఫియా 
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పోయ ఒక నౌక వచ్చింది. దాసినిండా (వయాణీకు 

లున్నారు. ఆ నౌక నరంగు నన్ను తీసుకు వెళ్ళడానికి 
అంగీకరించాడు, గాలి అనుకూలంగా "లేకపోవడంవల్ల దారి 

పొడుగునా మేము తెడ్డు వేయవలసివచ్చింది. అక రాత్రి 

అయినా మాకు ఆ నగరం కానరాకపోయేనరికి, మాలో 
కొందరు మేము నగరం దాటి ఎగువకు వచ్చేశామని గట్టిగా 

వాదించసాగారు. ఇంక మేము తెడ్డు వేసేది లేదని Ren 

యించుకు కూచున్నారు, ఇతరులకు మేము సరిగా ఎక్కడ 

ఉన్నదీ అంతు పట్టలేదు. అందు వేత మేము నాకను ఒడ్డుకు 

వట్టించి, ఒక చిన్న పాయలోకి పోనిచ్చి, ఒక (ప్రాత దడి 
(వకగా ఆపు చేశాం, ఆ వడి తాలూకు బద్దలు విరిచి, 

అది చలికాలం (అకోబవ) అవడంవల్ల చలిమంట వేసు 

కున్నాం. తెల్లవారిన తర్వాత మాలో ఒకడు అవ్వడు 

మేమున్నది “కూవర్ "పాయ అని గుర్తించాడు, అనగా 

ఫీలడల్సియా దాటి కొద్దిగా ఎగువకు వచ్చా మన్నమాట! 

వెంటనే వడవని వెనక్కితిప్పి, ఆదివారం ఉదయం 8,9 

గంటలకల్లా ఆనగరం చేవకుని బజారు వీధి శేవుదగ్గిర 

దిగాము, 

మా [వ యాగాన్ని ఇంత వివరంగా వర్తి ర్లించడం, 

ఇంక ఆ నగరంలోకి నా|వవేళశాన్ని కూడా ఇలగే అతి 

వివరంగా వర్ణి ంవబోవడం ఎందుకంటే - ఏవ దశలో నేను ఆ 

నగరం చేరుకొన్నానో, తర్వాత (కమంగా ఏ స్థితికి నను 

వచ్చానో మిరు వోల్చి చమూ చుకొొ నేందుకు సీలనుతుందని, 
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నా మంచి దు స్తులన్నీ నముదమార్లాన రావలసి ఉండడం 

వల్ల అవ్వుడు నేను వనిచేసేటవ్వూడు ధరించే దుస్తులు ధరించి 
ఉన్నాను. అవి కూడా (పయాణంలో బాగా మాసిపోయి 

ఉన్నవి, మేజోళ్ళ వగ రా కుక్క_డంతో జేబులు ఎత్తుగా 

ఉన్నవి. ఆ నగరంలో చేను ఎవరినీ ఎరుగను, ఎక్కడ బన 

వెయ్యాలో తెలియదు. [వయాణంతోనూ,  తెడ్డువేయడం 
తోనూ బాగా అలసిపోయి ఉన్నాను; ఏ (శాంతికావాలి; 

ఆకలి దహించుకు పోతున్నది. నౌక నుంచి దిగేసరికి నా 
జేబులో ఒక డచ్చి డాలరూ, ఓక మల్లి ౦గు చిల్ల ఠా 

ఉంది. ఆడాలరు నౌక నరంగుని తీసుకోమన్నాను, 

ముదట అతడు నేను తెడ్డువేసి ఉన్నందువల్ల డబ్బు పుచ్చు 

కోనన్నాడు; కాసి, నేను బలవంతంచేసి యిచ్చాను, వుని 

వికి ఒక్కొాక్కావూడు ధనం విసారం ఉన్న ప్పటిక ౦కు తక్కు 

వగా ఉన్నవ్వుడే జుదార్యం ఎక్కు_వవ్రుతూ ఉంటుంది. 

బహుశః తన నిర్ధనత్వం వెల్లడి అయిపోతుంచేచూ అనే 

భయంవల్ల అనుకుంటాను. 

తరవాత నేను ఇటూ అటూ పరకాయించి చూస్తూ 

ఏడి ఎగువనున్న నంత మారక్కె_ట్ దాకా నడచి వెళ్ళాను. 
అక్కడ ఒక పిల్లవాని చేతులో రొళ్షైదూచి, “అది ఎక్కడ 
కొన్నా”వని అడిగాను, అతడు చెప్పగా (వక్క వీధిలో 
ఉన్న రొశ్లుల దుకాణానికివెళ్ళి , మూ బాస్ట్రన్' లోలాగా 

అక్క_డకూడా బిస్క_ట్లు ఉండక పోతయ్యా అని అడిగాను; 
ఫిలడల్ ఫియాలో అలాంటి బిస్కట్లు తయారు చెయ్యరట ! 
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అయితే ఒక “మూడు చెన్నిలరొమైి యివ్యండన్నాను, 

అలాంటి రొ"ప్రెకూడా ఏదీ వారు తయారు చెయ్యరట ! వ్ర 

(పాణం విసిగి, చివరకు మా ఊరికీ అక్కడికీ డబ్బువిలువ 

విషయంలో ఉండే లేడానిగాని, వాళ్లరొనైల ేర్లనిగాని 

పట్టించుకోకుండా మూడు 'వెన్నీలు ఖరీదుచేసే వదో ఒక 

రొజు ఇమ్మాన్నాను. అతడు వెంటనే మూడు పెద్ద చెద 
6 టు టు 

రొశులు తెచ్చియిచ్చాడు. రొళు అక్కడ అంత చవక 
౬ ౬ 

అయినందుకు ఆశ్చర్యపోతూ, ఆ మూడు రొశ్షైలూ తీసికొని 
జేబులు ఖాళీ లేనందువల్ల రెండు రొగ్లులు చారో చంకలో 

వెట్టి, మూడవది చేతిలో వట్టుకుని తింటూ బయలుదేరాను. 

అలా మారక్కె_టొవీధికి ఎగువగా నాల్లోవీధి వర్యంతం 
వెళ్లాను. ఆ దారిలోనే మున్ముందు నా భార్య కానున్న (స్త్రీ 
యొక్క. ఇలు ఉంది. ఆమె అవుడు గువ్నుంలో నుంచుని కా ఇల్లా పొ శే 
నన్ను మాచి విచిత్రమైన, వరిహాసాన్సదమైన నా అప్పటి 

స్వరూపానికి నవ్వుకున్నదట ! తర్యాత నేను చెస్ట్ నట్ వీధి 

గుండాను, వాల్నట్ విధిలో కొంత భాగమున్నూ 

నడిచాను. అప్పటికి నా చేతిలోవున్న రొట్ట పూర్తిగా 

తినేశాను. అక్కణ్ణించి చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ మార్కెట్ వీథి 
వడవల రేవుకి చేరుకొన్నాను. నేను వచ్చిన పడవ ఇంకా 
అక్క_డే వుంది. నదిలో మంచిసీళ్లు (తాగడానికని ఆ పడవ 

మీదికి వెళ్లాను. ఒక్క రొశ్లుతోచే నాకు కడుపు నిండి 
పోవడంవల్ల మిగిలిన రెండు రొన్లులూ ఆ వడవలో నాతో 
కూడా (ప్రయాణం చేసి వచ్చి, అక్కడ దిగకుండా ఇంకో 
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టారు (వయాణించడంకోనం ఆ వడవలోనే నిరీశ్నీ స్తున్న ఒక 

(స్రీకిః ఆమె పిల్లవాడికి ఇచ్చేశాను, 

ఆ విధంగా ఆకలి శాంతించిన తరువాత మళ్లీ ఆ 
వీధికి ఎగువగా బయలు చేరాను, అప్పటికి ఆ వీధి వరిశుుభ 

మెన దుస్తులు ధరించిన జనంతో నిండి ఉంది. అందరూ 

ఒేవై పుకు పోతూ ఉన్నారు. నేను వాళ్ళ వెంట నడచి, 

సంతేబజారుకు దగ్గరలో ఉన్న కీంకర్ మతస్థుల నవూవేళ 

మందిరంలోకి వాళ్ళతోపాటు వెళ్ళాను. అందరితోపాటు 

నేనూ ఒక చోట చతికిలవడి, ఎవరైనా ఏబై నా మాట్లాడతా 

శేమా అని కొంతసేపు చుట్టూ కలయ జూశాను. కాని, 

ఎంతకూ, ఎవ్వరూ మాట్లాడక పోయేసరికి - వరిశ్రమవల్లా, 

గతరాత్రి విశ్రాంతి 'లేకపోవడంవల్లా నిద తూలి తూతి 
వస్తున్నందున గాఢంగా నిద్రవోయాను, మీటింగు అయి 

పోయి, ఎవరిడారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవరకూ అలా నిద 

పోతూనే ఉన్నాను, చివరికి ఎవరో పావం వచ్చి నన్ను నిద 

లేపారు. అందుచేత ఫిలడల్ఫియా నగరంలో నేను ముట్ట 
మొదట అడుగుపెట్టిన ఇల్లు, లేక నిద్రించిన ఇల్లు ఆ 
“క్వేక ర్” నమావేశ మందిర మన్న మాట ! 

మళ్ళీ నదివేపుకు నడుస్తూ, మనుష్యుల ముఖాల్లోకి 
చూస్తూ పోతూండగా ఒక “శ్వేకర్ ” యువకుడు నాకు 
తగిలాడు, అతని ముఖ నాకు వాలా ఆకర్ష కంగా కనిపిం 
చింది. అతనిని మాటలలోకి దించి. [కొ _త్తవాళ్ళు ఆనగ 
రంలో బనచేయడానికి వీలైన స్థలం వదని అడిగాను, 
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అవ్వుడు మేము *నావిక [తయంి (Three Mariners) అనే 

భవనంముందు ఉన్నాము. అతడు ఆ భవనంవేపు చూపుతూ 

“ఇక్కడ క్రొ త్తవాళ్లేకి బన ఇస్తారుగాన్కి ఇదేమంత 
మర్యాదగల స్థలంకాదు, మిరు నాతోకూడా వస్తే అంత 

కంకు మంచిస్టలం చూవపిసాను” అన్నాడు, అతడు నన్ను 

“వాటర్ స్ట్రీట్”లోని “క్రుకెడ్ బిల్లెట్?” అనే చోటికి తీసుకు 
వెళ్ళాడు, అక్కడ నేను భోజనం చేశాను, నేను భోం 

చేస్తున్నంత సేపూ వాళ్లు నన్ను వ్యంగంగా (వశ్నించడం 

మొదలు పెట్టారు. నా వయస్సు, నా వాలకం చూసి వాళ్లు 

చేను పారిపోయివచ్చిన వాణ్ణని అనుమాని స్తున్నట్టు వాళ్ళ 

ఆ [వశ్నలు స్పస్థం చేసినవి. 

భోజనానంతరం మళ్ళీ నిద తూలి తూలి వచ్చింది. 
వాళ్లు ఒక (వక్క చూవగా, పోయి వడుకొని, సాయంత్రం 

6 గంటలదాకా నిద్రపోయాను, అవ్వుడు వాళ్లు 'లేవగా, 

తేచి భోజనంచేసి మల్లీ వెంటనే పడుకొన్నాను. మర్నాటి 

ఉదయం వరకూ ఒళ్లు తెలియని నిద్రపోయాను. అప్పుడు 
లేచి. నా దగ్గరణన్న దు స్తులతో సాధ్యమైనంత వరి 

శుభంగా తయారై, ము[(దావకుజై న ఆండ్రూ (హాడ్ ఫర్డ్ని 

కలుసుకొనడానికి బయలుదేరాను, నేను అక్కడకు వెశ్లేసరికి 

నేను న్యూయార్ ,-లో చూసిన (యాడ్ ఫర్డ్ తండ్రి అక్కడ 

(ప్రత్యక్ష్షమయాడు, గు[ర్రంమోద (వయాణంచేసి ఆయన 

నాకంకు ముందే ఫిలడల్ఫియా చేరుకున్నారు. ఆయన తన 

కుమారుడికి నన్ను వరిచయం చేశాడు, అతడు నన్ను 
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బూల్రా మర్యాద చేసి, ఫలాహోరం వగా రావెట్టి, చివరికి _ 

"లా నిటీవలే ఒక మనుష్యుని వేసుకొని ఉన్నందువల్ల మరో 
మనిషీ. ఆవశ్యకత లేదని చెప్పాడు. కాని, ఇటీవలే కొత్తగా 
ఆ ఊళ్లో వెన్ పెట్టిన కీమర్ అనే ఆయన ఉన్నాడనీ, 

బహుశః ఆయన నన్ను తీసుకోవచ్చుననీ, ఒకవేళ అలా 

తీసుకోకపోతే, నేను వచ్చి వస్తుతానికి తమ ఇంట్లో ఉండ 
వచ్చుననీ, ఎక్కడైనా వని కుదిరేవరకూ అవ్వుడవ్వుడు 
కానే వమైనా వని ఇస్తూ ఉంటాననీ అన్నాడు, 



థామస్ 

మిడ్ సన్ 

1847-1981 

[ఓహియోలో జన్మించి మిషిగన్ లో పెరిగి పెద్దఅయి, నూత్న 
యం తా న్వేషణలో నిర్విరామంగా గడచిన జీవితంలో చాలాభాగం 

న్యూ జెర్సీలో గడపిన ఎడిసన్ నూటికి నూరుపాళ్లు అమెరికన్ జాతీ 

యుడు. అమరికాబేళంలో పుట్టిన ఒక డజన్ మంది మహా పురుషుల 

జాబితాను తయారు చెయ్యమని ఎవరిని కోరి నాసెంరే, (పతీవాని జూవితా 

లోను ఎడిసన్ పేరు తప్పని సరిగా ఉండి తీరుతుంది, “జిదీ ప్య-మొన 

"మైన ఎలక్టి9క్ ” దీపం, *ఫొనొ(గాఫ్ (తామఫోన్ ) మిమియో 

గాన్” (సెక్షొస్త్ట యిల్ యం తిం)౩ బాగ్గువాఖే యెలిఫోను యంత్రం, 

మెకోఫోన్ (ళబ్దవిస్తరణ యంత్రం), కినెిటోస్కో-వ్, టాకీసినిమా 
యంత్రం - మొదలైన అతని నిర్మాణము లెన్నో అమెరికౌ జాతీయ 

జీవిత వికాసానికి ఆగణ్యమైన 'నీవచేనీనవి, 

ఈ (కింది ఖండికలు జార్జి ఫార్చన్స్ లాత్రవ్ రచించిన 

శర్పడ్తిసన్ తో (పసం గాలు” అనే (గంథం లోనివి, మొదట 1890 
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ఫీ బవరిలో *హార్చర్స్ న్యూ మంతీ మ్యాగజైన్? ఆశే హ్మృతీకలో సీర 
యల్ గా ఈ (గంథం (ప్రచురించ బడీంది,] 

స్వతంత బీవన (పారంభం 

బొల్యంలో టామ్ ఎడిసన్ “డెటాయిట్ ఫ్రీ (వెన్ a 

అనే వ త్రికని (ప్రతి సైషన్ లోను రైలు ఆగినవ్వుడల్లా _ కేక 
లేస్తూ అమే చేవర్ల కు| రాడు. ఆ “ఫీ వెన్” వ(తైక (వకా 

శకుడు (తరువాత “పీకాగో కైమ్స్) కి కూడా ఈయనే. 
(వకాశకుడు) (పసి ద్సుడెన ఏల్చర్. ఎఫ్, స్టోరీ, 

ఎడినన్ : ఇలా అన్నాడు : 
“అంతద్యద్ధం ఆరంభమైన రోజుల్లో (వొద్ద సమానం 

"పేవర్ణమ్ముతూ విపరీతంగా హైరాన వడేవాణ్ణి * అయిన్మా 
నిజానికి సాకు తగినంత లబ్ది ఉండేదికాదు. నేను ఛాలా 

కొద్ది కమిీపనుే 'పేవర్ష్ల మ్మేవాళ్లి, అందుచేత చేను అమ్మ 
గల శక్తికి మించి "పేపట్లు తీసుకోకుండా చాలా జా(గ త్తవడ 
వలసి వచ్చేది. అలా అని మరీ తక్కువ తీసుకు వెళ్ళితే 
యాత్ర నగంలోనే పేవర్లన్నీ అయిపోవటం జరుగవచ్చు. 
అందుచేత ఒక మభ్యే వమార్షం (తొక్కడానికి వీలుగా నేను 
ఒక వన్నుగడ వన్నాను; అది బాగా ఫలించింది. “(ఫీ 
(వెన్” వృత్రికా కార్యాలయంలోని ఒక కంపోజిటర్తో 
నేను స్నేహాం చేశాను, (పతి రోజూ ఆనాటి వా _రలలో 
చాలా (ప్రముఖమైన వార్త తాలూకు గాలీ ఫ్రూఫ్ అతడు 
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నాకు ముందుగా చూవించే ఏర్పాటు చేసుకున్నాను, ఆ 

వార్తలోని హెడ్డింగులను చూచి ఆనాటి వార్తా వట్రిక 
ఎలా అముడు పోతుందో అంచనావేయడం అభ్యానం 

చేశాను, అందుచేత నేను ఎన్ని పేవర్లు వ రోజున అవు 

గలనో ముందుగా నరిమైన అంచనా వేసుకోగలిగేవాత్లి. 

సాధారణంగా నేను రోజుకి 200 "జే పరు అమ్మేవాళ్ణో. జ్ 

యుదరంగం నుంచి ఏదైనా వ్రత్యేకవార్ర of వచ్చిన రోజున 

800, ఇంకా కనా pe అమ్ముడు పోయేవి. ఇలా 

ఉండగా ఒక రోజున నా కంపోజిటరు స్నే హితుడు "పెద్ద 'వెద్ద 

అవశరాలతో హాడ్డింగులు పెట్టి ఉన్న (పూఫ్ ఒకటి నాజి 

తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. పిట్ బర్డ్ లాండింగ్ (ఇవ్వుడు దీన్నే 

సెలో అంటున్నాం, వద్ద జరుగుతూన్న యుద్దం తాలూకు 

మొట్టమొదటి రిపోర్ట ది. ఆ యుద్దంలో జాతులూ, తత 

గాత్రులూ కలసి 60 వేలదాకా ఉన్నట్టు ఆ రిపోర్ట్ తెలుపు 

తున్నది, 

“నేను వెంటనే పరిస్థితి అర్థంచేసుకున్నాను. వ తిక 

కాపీలు (బహ్మాండంగా అమే అవకాశం వచ్చిందని గు_ర్హిం 

వాను, అయితే ఒక విషయముంది. 3 లే లైన్ వెంట 

ఉన్న యాళ్ళ (వ్రజలకి ఇవ్వడు నాకు తెలిసిన ఈ విషయం 

ముందుగా తెలియాలి ; ఈ (ప్రూఫ్ కాగితం వాళ్లందరూ 

చూసే అవకాశముంకు ఎంత బాగుండును అనుకున్నాను, 

పహాకాత్తుగా నా కో ఊహా తట్టింది. "వంటనే కలి గాఫ్ 

అవకేటరు దగ్గరకు వరుగత్తి అతి గంభీరంగా అతనికొక 
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సూచన చేశాను, అంత గంభీరంగానూ అతడు అతడు నా 

సూచనను విన్నాడు. ఆ నూచన [వకారం అతడు మేము 

చెన్లే రైల్వేలైను మాద ఉన్న (ప్రతి ముఖ్యమైన స్టేషను! 
చై రుచేసి, రె ళ్లరాకపోక లను సీమసున్నంతో (వాసే నల్లని 

(పకటన పలకలమిద ఆయా స్టేషన్ మౌాష్ట్రళ్లు ఈ సంగ్రామ 

వారనీ హాతులు, తతగా(త్రుల సంఖ్యనీ (వ్రాసేటట్టు 

చెయ్యాలి. అందుకు (పతిఫలంగా “పహోర్చర్స్ పీక్షీ”,“పోర్చర్స్ 

మంత్లీ”, సాయం[తపు దినవతికా ఆ నాటినుంచి ఆధు నెలల 

వరకూ ఆ ఆవచేటర్ కి ఉచితంగా నర ఫరావేస్తూ ఉండడానికి 

నేను అంగీకరించాను, 

“ఆ జేరం కుదిరిన తర్వాత, నా వన్ను గడను ఫల 

వంతం చేసుకొనడానికి తగినన్ని కాపీలు నంపాదించడ 

మెలాగా అని ఆలోచింవ సాగాను. నా దగ్గర ఉన్న 

రొక్కం వాలా తక్కువ : ఇక నాకు ఉన్న వరవతి మరింత 

తక్కు_వ. ేవద్లు బట్యాడా చేసే డిపాస్దమెంటు సూవరిం 

"ంజెంట్ దగ్గరకు వెళ్ళి, నా మోద నమ్మక ముంచి ఆనాటి 

“(ఫీ (వెస్” (పతులు వెయ్యి నాకు అరువుగా ఇప్పించమని 

అతి వినయంగా పార్టించాను, అయితే నా (ప్రార్థన వెను 
నెంటసే, మిక్కిలి మొురటుతనంతో నిరాక రించబడినందుకు 

నా కాళ్చర్యం కలుగలేదు. ఆ రోజుల్లో నేను చాలా 
ఉత్సాహావంతుడుగానే ఉం డేవాళ్ణి గాని ఆ ఆబలిగ్రాఫ్ ఆన 
"లేటరు తన మాట నిలుపుకుంకే (ఆ విషయంలో నా కింకా 
కొంత నంథయంగానే ఉంది) కొద్దిలో నాకు లభింవనున్న 
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అదృష్టం చేజారిపోతున్న జే అని నిరత్సాహా వడ్డాను. కాని, 

ఎలాగో ధైర్యం కూడ దిసుకొని, అత్యంత సాహానకృ్ళ'త్యానికి 

ఒడిగట్టి, చర చరా 'మేడమెశ్సైక్కి, తిన్నగా ఫిల్బర్ ఎఫ్, 

స్టోరీ గది దగ్గరకు వెల్లి నేను ఆయనను చూడాలన్నాను. 

కన్ని నిమిషాల అనంతరం నా కాయన దర్శన మైంది. న 

నెవర్నో ఆయనకు తెలుపుకొని, నా కానాటి వత్రిక 1500 

(వతులు అవవుగాకావాలనికోశరాను, పొడుగ్ణా,బక్క_వల్చగా, 
నల్లని కళ్ళతో విరాగిలాగా కనివీంచే ఆ వ్యకి ఒక నిమి 

వం నా వంక నిశితంగా మాసి, తర్వాతే ఒక చిన్న కాగితం 

ముక్కమోద నాలుగు మాటలు గిరికాడు. ఆ కాగితం 

నా కిచ్చి “దీనిని క్రిందికి తీసుకొని వెళ్ళి చూపించు, సీవు 
కోరిన కాపీలు ఇసారు”” అన్నాడు. న నావ్రకారం చేశాను, 

నా కవ్వుడు కలిగినంత ఆనందం ఆ తర్వాత నా జీవితంలో 

ఎన్నడూ కలుగలేదు. 

చేను నా 1500 కాపీలు తీసుకొని, అవి మడత పెట్ట 

డంలో నాకు సహాయం చెయ్యడానికి ముగ్గురు కరవాళ్ళను 

కరూడా వెంటబెట్టుకుని రై లెక్కాను. కెలిగ్రాఫ్ ఆహశేటరు 

తన మాటప్రకారం చేశాడా లేదా అని నా (ప్రాణాలు 

వీచు పీచు మంటున్నవి. మూ రైలు ఆగిన మొదటి స్టేషన్లో 

నేను మామూలుగా రెండు కారీ అముగ లిగేవాళ్లి, కాని, 

ఆ వాళ ప్రేషన్ న్ దూరంగా ఉండగానే ప్లాట్ఫారం 

మాద జనం నా పేవరుకోనం ౦ కొట్టుకుంటున్నా రా je అని 

తొంగి మూశాను, స్లాట్ఫారమంతా జనంతో కిటకిటలాడు 
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తూంది. లు స్టేషన్ లో ఆగగానే వారందరూ నా వేవర 

కోనం వచ్చినవారే అని నాకు స్పష్టమైంది. రైలు కదిలే 

లోవల కాపీ ఐచేసి సెంట్ల చొవ్వున ఒకటి రెండు వందల 
కావీలు అక్కడ ఖర్చు చేశాను. తరవాతి స్టేషన్లో జన 

నమూహాం మరింత ఎక్కువగా ఉంది. నేను ధర పెంవాను, 

వ దేసి ెంట్లుచేసి అక్కడ 800 కాపీలు అమ్మాను. [కమంగా 
మేము పోర్టు హ్య్యూూరాన్ నేషన్ చేరే వరకూ అలా పత్రిక 

ధరా, అమ్మక మూ కూడా చెరుగుతూనే వచ్చినవి. అక్కడ 

నా కోనం ఎదురుచూసే నా మామూలు బగ్గీలోకి మిగిలి ఉన్న 
చేపన్దు ఎక్కించి, ఎవరూ వాటిని అవహారించకుండా ఆ 

-సీవర్ష కట్టమిద ఒక చిన్న కు రాళ్ల కూచో బెట్టి, ఆ పేవద్లు 

పాలిక డాలత్లకీ ఇంకా వె నాకూడా ఒక్కొక్క కాపీ అమ్ము 

కుంటూ త. నాకు బాగా జూవకం ఉంది - 

మేము వెళుతున్న దారిలో ఒక చర్చిలో ప్రార్థన నమా వేశం 

జరుగుతున్నది. ఆ చర్చి ముండాగి నేను నాటి (ప్రముఖ 

వార్తని అరిచాను, వది సెకనులలో మతాచాద్యనితోనపో 
ఆ చర్చిలో ఒక్క పిట్ట మిగుల లేదు. అందరూ నా బండీ 

చుట్టూ మూగి అమూల్యమైన నా విక కోనం ఒకళ్ల మోద 

ఒకళ్లు పోటీవడ సాగారు. 

“లి గాఫ్యుక్క._ (ప్రాముఖ్యాన్ని మొదట నేను 

ఎట్లా గుర్తించానో మో కివ్వుడు అర్హమై ఉంటుంది. అలి 
(గ్రాఫ్డ్యారా బోర్డులమిోాద నోటీసులు | (వాయించడమేగ దా 

ఆనాటి నా విజయంలోని కీలకం ! వెంటనే నేను చలి గాఫ్ 
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ఆవశేటరొని కావాలని మనస్సులో నిశ్చయం చేసుకున్నాను, 

కాని విల్బర్ ఎఫ్. స్టోరీ ఆనాడు నాకు ఆ సహాయ మే కనుక 

జేసి ఉండకపోతే, విద్యుత్ శాస్రం సాధించగల అద్భుత 

ఫలితాలను నే నెన్నటికీ పూర్తిగా గుర్తించగలిగి ఉండే 
వాలి కానని మాత్రం నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు.” 

హోనోగాఫ్ నిర్మాణంలో ఆరంభ కృషి 

“ఆవిషయమై చాలాకాలం ఆలోచన జరిపిన 

మోదట్క 1877 లో + -నీను ఒక ఘట్టానికి చేజకోగలిగాను, 

“మార్స్” గూఢలికి (వకారం చుక్కలు, గీతలతో ఒక 

చిన్న కాగితం ముక్క_మోద నొక్కులు కలిగించడండాగరా 

"బలి గాములను పంపడమే "కాక, ఒక వార్తను ఎన్ని 

సారైనా మనకు కావలసినంత వేగంగా పునశ్చరణ కూడా 

చెయ్యగల ఒక వరిక రాన్ని నంతృ_ప్రికరంగా తయారు 

చేయగలిగాను, అవ్వుడు నేను బలిఫాన్ విషయమై కూడా 

'వయోగాలు జరుపుతున్నాను. నా మనస్సంతా ధ్వని 

న్పందనలకూ, ఆ స్పందనలను నన ని పొరల (Diphragms) 

దారా ఒక చోటినుండి మరొక చోటికి పంపడానికీ సంబం 

ధించిన వీచాంతాలలో నిండి ఉంది. సహజంగానే నా కొక 

ఊహా తట్టింది. ఒకచోట కాగితం మోద కలిగించిన 

నొక్కులు (Indentations) మరొక చోటి యంత్రాన్ని 

వనిచేసేట్టు చెయ్యగలుగుతున్నప్పూడు, ఒక సన్నని పొర 
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యొక్క_ స్పందనాలను మూత్రం భద్రవరచి తిరిగి సరిగ్గా 
ఆలాంటి నృందనాలనే ఎందుకు కలిగించ లేము ? నేను హాడా 

విడిగా ఒక పరికరాన్ని తయారు చేశాను. డానిలో ఒక 

కాగితపు ముక్కను దోపి “హాలో” అని అరిచాను. తరు. 

వాత was జరువవలసిన (పకారం జరిపి నేనూ 

నా మిత్రుడు “బాచిలర్” ఊపిరి బిగవట్టి (శ్రద్ధగా విన్నాం. 

సుదూరం నుంచి వస్తున్నట్టు ఒక హీన "శ్వర విన్నాము. 

గాఢమైన భావనా బలంచేత ఆధంని “హెలో” అన్న 

మొదటి మాటకు (ప్రతిధ్వనే అని గు_ర్తింవవచ్చు. కాని, 
చాచిలర్కి మాతం నమ్మకం కలుగలేదు. ఆవని నేనే 

నాటికైనా సరే సాధించగలిగితే ఒక వీపాడు యాపిల్ పండ్లు 
కదపా ఇసానని పందెం కూడా వేశాడు, నేను తయారు 

చెయ్యద లుచుకొన్న "మోడల్ ని ఒక కాగితంమోద (వాసి, 

డాన్ని తీసుకెళ్ళి |క్రూసీ కిచ్చి, ఆలాంటి మోడల్ తయారు. 
చేసి "పెట్టమన్నాను. ఆ రోజులలో “కూసీ” నా కిలాంటి. 

వనులుచేసి పెట్టటానికి కుదిరాడు. (ప్రస్తుతం స్కెనెక్టాడీ 

లోని మూ యంత నిర్మాణళాలలో అసిస్టెంట్ జెనరల్ 

మేనేజరుగా వనిచే స్తున్నాడు, ఆయంత్రం తయారు చేసి, 

ఇస్తే అతనికి నేను 4 డాలట్లు ఇస్తానన్నాను; అది మాట్లాడే 
యంత్రమని కూడా చెప్పాను, చేను వరిహానమాడుతున్నా 
నని అతడు ఒక చిన్న మూలుగు మూలిగాడు. కాన్కి వని 

ఆరంభించి RS నామోడల్ తయారుచేసి ఇచ్చాడు, 

చేను వల్చని సీనాశేకు దానిలో పెట్టి మాట్లాడాను, (కూసీ 
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చూస్తున్నాడు. ఇంకా అవనమ్ముకంగానే ఉందతనికి. [వసా 
రానికి అనుగుణంగా నేను యం(తాన్ని సవరించిన వెంటనే 

మేమిద్దర ౦ ఒక దూర నంరం దానినుండి రావడం విన్నాము, 

అతడు భయంతో ఇంచు మించు కుప్పకూలి పోయాడు. నిజా 

నికి నేను కూడా కొంచెం భయవడాను, తర్యాత బాచి 
i డ్ 

లక్ దగ్గిరనుంచి పీపాడు ఆపిల్ పండ్లు వసూలు చేశాను, 

ఆ ఆపిల్ వండ్లు నా కమితానందాన్ని కలిగించినవి,”” 

ఓర్చు - పట్టుదల 

ఆ కాలం కాలేదు - నే నోరోజున ఎడినన్ను 

ఆయన నిర్మాణాలన్ని టిలోనూ చేనికోనం ఆయన ఎక్కు 
వగా చదవవలసి రావడం, విన్సృతంగా (ప్రయాగాలు చేయ 
వలసి రావడం జరిగిందని అడిగాను, 

తడుముకోకుండా వెంటనే ఆయన ఇలా జవాబు 

చెస్పాడు : 

“పదు ద్ద్వ నిర్మాణం నన్ను చాలా చిక్కులు 

"పెట్టింది. నామటుకు నేను ఎవ్వుడూ నిరు త్సాహవడడంగాని, 

విజయం విషయంలో ఆశ వదలుకొనే పరిస్థితి రావడంగాని 

జరుగక పోయినా, నా సహచరుల విషయంలో మూత్రం ఆ 

మాట నేను చెప్పలేను. [వయోగాలతోను, పరిశోధనల 
తోను గడచిన ఆ అన్ని సంవత్సరాలలోను, నాకొక్క. 
నత్యంకూడా ఆవిష్కృతం కాలేదు, నాక స్ అంతా ఏసి 

యోాగాత్త కక (deductive) మైనది. నేను సాధించే ఫలి 
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తాలు కూడా కేవలం నిరాణాలకు సంబంధించినవి. మొదట 

ఒక తాత్కాలిక సిదాంకాన్ని వర్పరచుకొని, [(వయోగాలు 

చేసి చూడడం, అది తవ్పని తేలితే మరొక సిద్ధాంతాని 
కల్పించుకొని, [వయోగాలు చేయడం, అదీ తవ్పని తేలితే 
మరొకటీ - ఇలా నాకృషి సాగుతూంది. నవస్నా వరి 
ప్మా_రానికి నాకు వీలై న మార్ల మిదొక్క_కే! ఎందు చేతంకు - 

చేదీవ్యమానమైన విద్యుద్దీవం (వకాళించే పరిస్థితులు విలశేణ 

మైనవీ, సంతృప్తికరంగా సూత్మువరికీలన జరవడానికి 

పిలు లేనివి. ఒక్క_విషయం ఆలోచించండి: అత్నంత నూత్స 

మైన ఒకనన్నని తీగకి మనం ఊహించ లేనన్ని డిగ్రీల వేడిమి 
కలిగించాలి, అవని శూన్య (ప దేశంలో (vacuum) మనకు 

బొత్తుగా తెలియని వరిసితులలో జరగాలి. ఆ వరిలీలనలో 

మన కళ్ళు మనశేమా ఉపయోగించవు. అఆచిన్నబల్పులో 
ఏమి జరుగుతున్నదో నిజంగా మనశేమో తెలియదు. నేను 
అతిశ రకా క్రి లేశం కూ+డా లేకుండా చెబుతున్నాను - ఈ 

విద్యుద్దీప నిర్మాణం సందర ంలో మూడువేల వేరువేరు 

సిద్ధాంతాలను నేను వరీకీంచాను. చేని కచే హేతుబద్ధ 

మెనదిగాను, స్థూలద్భృ్యకి న్మకమమైనదిగాను కనిపించేది. 

అయినప్పటికీ - రెండు నంద ర్భాలలో మాత్రమే ఆ సిదాం 

తాలు సరియైనవని నా [వయోగాలు దజువుచేసినవి. నే నెదు 
వో్కో_వలసి వచ్చిన ప్రధానమైన ఇబ్బంది చేదీవ్యమానమైన 
కాంతికి ఆధారంగా ఉండదణగు సన్నని కర్చనపు తీగాను 

తయారు చేసుకోవడంలో ఉంది. నా ఏజంట్లు భూగోళం 



జ్యోతిర్మాల 181 

లోని వతి |ప్రాంతాన్నీ గాలించివేశారు; నర్వవిధముై న 
విచ్మిత (దవ్యాలనూ వాడి మూశాం. చవరెకి _ (వ స్తుతం 

నాడుక చేస్తూన్న వెదురుడారాన్ని నిశ్చయించాం,”” 

ఎడినన్ ఇంకా ఇలా అన్నాడు: 

“ఇప్పటికీ ఇంచుమించు. (ప్రతిదినం నేనీ దీవం వివ 
యయమె వరికోధనలు జరుపుతూనే ఉన్నాను, బ్రిటీవలచే 

ఒక “అశ్యశ _§ (Horse Power) గల విద్యుత్తుతో 15 

దీపాలను నెలిగించే వదతి కనుక్కున్నాను. ఇంతకు ముందు 
ఒక *అశ్వశ కొ విద్యుత్తు 10 కంకు ఎక్కువ దీపాలకు సరి 
పోయీది కాదు.” 

ఎడినన్ నాతోచేసిన, ఈ వై వనంగంవల్ల విజ్ఞాన, 
యాంతిక శాస్త్రాలలో నహజమైన (వతిభ కలిగి ఉండడమే 
కాక, తార్కిక వినియోగాత్శక [వయోగాలలో (బ్రహ్మాండ 

మైన ఓర్పూ, సునిశితమైన అంచనా, అనవధిక (వయో? 

నిర్య్వహాణమూూ, నిర్విరామ పరిశ్రమా, నిరుత్సాహానికి తాపీ 
యని వట్టుదలా కూడా ఆయనకున్న ట్లు న్పష్టమవుతూన్న ది. 

అంతేకాదు; నర్వవిధములై న సూచనలకూ - అవి బ్రతవల 
శంత వరిహాసాస్సదములుగా కోనిపించినానరే - అనంకుచిత 

మైన ఆయన మనస్సులోకి నడా (వవేశం లభిస్తుంది. వ 

ఊహానుగాని పూర్తిగా వరీషీంచి మాచిగాని ఆయన 
వదలి వెట్టడు, ఆయన ఒక యంకాన్ని నిర్మించిన మరం 

తణంనుంచీ అది ఏ ఇతర నిర్మాణాలకు దారి తీయగలదో 
ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు, ఈ విషయాలన్నీ 
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ఆయన మనస్సులోనే భావింపబడుతూూ, వరిశీలింవబడుతూ 

కొన్ని సంవత ఎరాలపాటు ఉంటాయి. చివరికి ఆచరణ యోగ 
లి 

ములుగా తోచినవి ఒకదాని తరువాతి ఒకటి ముందుగా 

ఆయన నోట్ బుక్లోకి ఎక్కి, తర్వాత [క మంగా (వత్యవ. 

నిర్మాణాలుగా రూపొందుతొయి. 



"ల్ో (ని 

ఫోర్ట్ 
1863-1947 SE 

een 

శ A a 

[ఇంచుమించు ఎవడయినా ఎలాంటి పరిస్థితులలో ఆయినా నడప 

డానికి వీలైన “7” మూడల్ ఫోర్డు కొర్లు భర విషయంలో (పతివ్య కికీ 

కూజా (అమెరికాలో) అందుబాటులో ఉండడంవల్ల ఆ కౌథ అత్య 

దృుతంగా (పజాదగణ దూరగొన్నవి, 'బేలకొలది ఛలోక్తులు ఈ కౌరు 

పేరు మిద అల్ల బడి వ్యవహారంలోకి రావడం చూసే, నమ్సుకం గా 

పనిచేసే ఈ “చవకచారి కౌథ్ల అంకే (పజల కెంత ము[ీవో 

స్పష్టమవుతుంది, ఈ శార్ష నిర్మాత ఇంచుమించు “పురాణ పురుషు” 

అంత (ప్రఖ్యాతి పాంచాడు, 

హానీ ఫోర్జు మిషిగన్ లో జన్మించాడు; చిన్నతనంలోనే 

యాంతికవృ త్రీని స్వీకరించి స్వయంచాలక యంత్రాల విష 

యమై (ప్రయోగాలు సాగించాడు. 1908 లో ఆయన హాసీంచిన అకద 

ఫోర్డు మోటారు కంసెనీ” (ప్రపంచంలో కార్డు నిర్మించే సంస్థలన్నిటి 

లోకీ "పెద్దదిగా అభివృద్ధి ఫొందింది, 

"హ్నానీఫోడ్డు తన క కిలో విజయం సాధించిన తొలిరోజులను 

వర్శించే ఈక్రింది కథ శామ్యుయల్ (కాతర్ “తోడ్చాటుతో” ఫోర్లు 
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(వానిన “నా జీవితం - నాకృషి” (1922) ఆశీ గంథం నుంచి 

(గహీంచ బడింది] 

క మోడల్ కారు ఆవిర్భావ వృత్తాంతం 
“పాక్కాశ్లేస్”లో 61 న నెంబరు ఇంట్లో చిన్న 

ఇటికల దుకాణంలో నేను వనిచెసే కాలంలో ఒక [కొత్త 

కారు నమూనాను గూర్చి, నిర్మాణ విధానాలను గూర్చి 

కృషి. చెయ్యడానికి కావలసినంత అవకాశం నాకు లభిం 

చింది, కాసి, సరిగా చేను ఉధైేశించిన విధంగా ఒక సంసను 

రూపొందించి, వనిలో నాణ్యం, (పజానుకూల్యం అనేవే 

(పథాన లమ్యూలుగా నిర్మాణం సాగించ గలిగినవ్పటికీ, ఆ 
నాడు అమలులో ఉన్న నిర్మాణ విధానాల దృష్ట్యా, 

పూర్తిగా మేలిరకం కారును నేను తక్కువ ధర క మ్మ్టానికి 

ఏలుగా నిర్మించ గలిగి ఉండేవాణ్ణి కాను, 

ఒకవనిని మొదటి సారికంకు రెండోసారి చాలాబాగా 

చేయవచ్చునని అందరూ ఎరిగిన సంగతే! కాని, ఆ కాలం 

లోని ఉత్పత్తిదారులు దర్భ మోద ఈ పాధమిక సత్యాన్ని 

ఎందుకు గు_ర్హించలేదో నాకు తెలియదు, ఒకవేళ _ అమ 

శకానికి వదో ఒక సరుకు కావాలనే తొందరలో ఉత్పత్తి! 

తగినంతగా వ ర్పాట్లు చేసుకొన న్యవధానం వారికి లేళ 

పోయించేమో నేను చెప్పలేను. భారీ ఎత్తున సరుకు ఉత్పత్తి 

చేసి అశ్లే 'బెట్టుకోడానికి బదులుగా, “ఆర్డర్” వచ్చినవ్వుడే 
ఉత్ప త్తి చేసే అలవాటు, లేక ఆచారం వేతిషనుల యుగం 
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నుంచి మనకు నంక మించిన వారనత్వ మనుకుంటాను. 

ఫలానావస్తువు మోకు ఎలా ఉంకే ఇష్టం అని వందమందిని 

[వశ్నించండి, సుమారు 80 మందికి మో (వశ్నకు నమూ 

ధానం తెలియదు, వాళ్లా విషయాన్ని మో నిర్ణయానిశే 
వదిలివేస్తారు. మిగిలిన వారిలో 15 మండి వదో ఒకనమా 
భానం చెప్పాలనుకుంటాథు; కాని, చెప్పలేరు. నిజంగా - 

ఆ వందమందిలోను చిట్టచివరి అయిదుగురి కే (వ త్యేకాఖి 

రుచులూ వాటికి తగిన హేతువులూ ఉంటవి, తమ 

శేలాంటి నరుకు కావాలో తెలియక తెలియదని ఒవ్వుకునే 
వారితోను, తెలియక పోయినా ఆ నంగతి ఒవ్వుకోని వారి 

తోను కూడిన నూటికి 95 వంతులమంచే నిజానికి వ సరకు 

కైనా (కేతలు (Buyers) గౌ వర్చడుతున్నారు. నరుకులో 

(వ త్యేకమైన నాణ్యాన్ని కోరే మిగిలిన 5 వంతులమందిలో 
అనాశెపు నరకు కొనగలవారూ, కొనలేనివారు కూడా 

ఉండవచ్చును. కొనగలవారికి ఆలాంటి సరుకు సరఫరా అవు 

తుంది. అయితే, అట్ట చారి నంఖ్య వాలా తక్కువ. ఇక - 

ఈ 95 వంతుల మందిలోను బహుశః వదిమందో వదిహేను 

గురో నాణ్యంచూసి ధర వెళ్త వారుంటారు. మిగిలిన వారిలో 

కొందరు నాణ్యం (వని "లేకుండా కేవలం ధరను బర 

కొచనేవాధుంటారు. కాని, ఇలాంటి వారి సంఖ్య నానాటికి 

తగ్గిపోతున్నది. (కోతలు ఎలా కొనాలో |కమంగా నేర్చు 

కుంటున్నారు. అధిక సంఖ్యాకులు నాణ్యం చూచి తమ 

డాలరుకి వ్లై నంత ఎక్కువ నాణ్యంగల నరుకును 'రాబట్టు 
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కోవాలని మూ స్తున్నారు. అందుచేత ఈ నూటికి 95 వంతుల 

మందికీ నచ్చే నాణ్యంగల నరుకును ఉత్ప త్తివేసే వద్ధతి కని 

చెట్టి, అటు తరువాత ఆ నాణ్యం తగ్గకుండా, సాధ్యవుయి 

నంత తక్కువ ధరకి సరఫరా చెయ్యడానికి వీలుగా ఆ నర 

కును ఉత్పత్తిచేసే వర్చాటు నీవు చేయగలిగితే, సారంజనీన 

మని చెన్సదగిన గిరాకీ? (Demand) సీ నదకుకి ఏర్పడు 
తుంది. 

ఇదంతా నాకు (వత్యతు సత్యంగా కనిపి స్తుంది, 

నంభఘంలో నూటికి 95 వంతుల మందిని నంతృ _స్పివరచజూచే 

వ వ్యాపారానిక్తైనా ఇదే సహేతుకమైన (ప్రాతిపదిక ! 
సంఘం (శ్రేయస్సును సాధించుకునేందుకు కూడా ఇచే హేతు 

బద్ధమైన మార్గం! వ్యాపారమంతా ఈ పద్ధతిమిద ఎందుకు 
నడవదో నే నర్గం చేసుకోలేను. ఈ పద్దతిని అవలంబించేం 

థి ధి 
దుకు చేయవలసినదల్లా చేతికి చిక్కిన "మొట్టమొదటి డాల 
రనే, - అచే (వవంచంలో వృశైకమైన డాలరు అన్నట్టుగా - 

సాయ త్తం చేసుకోవాలని చూడకపోవడం, ఈ అలవాటు 

బ్రవ్పటికే కొంతవరకు జయించబడింది. ఈ చేశం (అమె 
రికా లో జేగయవమాూానంగా నడుస్తున్న వెద్ద పెద్ద చిల్లర 

దుకాణాలన్నీ “ఒకే ధరి సూాన్నే పాటిస్తున్నవి. ఇక 
జఠుగవలసినదల్లా - కొనుగోలు శక్తిని బట్టి ధరలు నిర్ణ 

యించే వదతికి న్వ స్తి చెప్పి, ఉత్పాదన వ్యయాన్ని బట్టి ధరలు 

నిర్ణ యించే వివేకయుతమైన వద్ధతి నవలంబించడనూ, 



జ్యోతిరా గెల 187 

తర్వాత (క మంగా ఆ ఉత్ప శై ఖర్చుకళూ డా తగ ఉపాయం 

మూడడ మూా. 

ఒక సరుకు నమూనాను గూర్చి శ్రద్ధగా యోాచించ 

డం ద్యారా చానిలో మార్పులు నమ్మదిమోాద (శ్రమంగా 

వస్తాయి. కాని, ఉత త్తి విధానాలలోని మారులు మాతం 

అతి వేగంగాను, అత్యంత నహాజంగాను వచ్చి వేస్తాయి. 

మేము చేబట్టిన [వతి విషయంలోను మా అనుభవం అలాగ 

ఉంది. అదంతా ఎంత నపహాజంగా జరిగినది తరాంత వివ 

రిస్తాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ నేను నొక్కి. చెవ్పదలుచు 

కున్న విషయం : ముందుగా అఖండమైన యోచనవే స్తే తప్ప 

మనం మన శ _క్రినంతా కేం దీకరించదగిన మంచి సరుకును 

ఉత్స_త్రి చెయ్యగలగడం అనంభవమనిన్నీ, అది ఏ ఒక 

మధ్యాహ్న మో కూర్చుంకే 'తెమిలే వని కాదు అనిన్నీ. 

(పయోగాలు చేస్తూ గడిపిన ఆ నంవత్సరంలో -ఈ 

అభి పాయాలన్నీ నాలో ఒక రూపాన్ని పొందుతున్నవి. 

నా (పయోగాలలో ఎక్కువ భాగం వంబెను కార్లను 

నిర్మించే విషయాన్ని గురించి చేశాను. అత్యు త్రమమైన 

కారు అంకే వంబెపు కానే అని ఆ రోజుల్లో అంతా అను 

కునేవారు. నేను నిజానికి వంచెపు కార్షను గూర్చి ఎక్కువ 

ఆలోచించిన వాణ్ణి కాను. శాని, బై సికిల్ దృష్టాంతం 

మాచ్చి ఒక రోడ్డు మోద వంబెం గెలవడం ఆ స్వయంచా 

లక యం[తంయొక్క_ గొప్పతనాన్ని (వజలలో జాగా 

(ప్రచారం చేస్తుందనే ఊహా ఆ నాటి ఉత్పాదకుల కందరికీ 
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ఉండేదీ, వేగపు వరీక శే కాక, ఇతరవరీకులకు నిలిచినా, అంత 

ఎక్కువ (ప్రచారమూ కలుగుతుందనే నేను భావించే వాళ్ళి, 
అయితే - ఇతరులందరూ చేస్తున్నారు గనుక, 

నేనూ అవని చెయ్యవలసి వచ్చింది. 1908 లో టామ్ 

వరొతో కలిసి పూర్తిగా “వేగం దృష్టితోనే చేను రెండు 

కార్లు నిర్సి చాను, లెండూ ఇంచు మించు ఒక మోస 

భవే! మొదటి దానికి 999” అనీ, రెండోదానికి “ఏరో” 

(గాణం) అనీ జే్ణు పెట్టాము. ఒక కారు "వేగానికి పేర 

పొందిందం క్షు, [(వవంచంలో “వేగం (వన్ వచ్చిన 

చోటల్లా ఆకారు |వన_క్టి వచ్చితీరాలి, ఈ రెండు 
కార్లూ అటువంటివి. అంతకుముందు ఎవ్వరూ విని ఎరు 

గని రీతిగా - (వతికాదలోను 80 అశ్యముల శక్తినిచ్చే 

నాలుగేసి పెద్దసి లెండర్ల ను వేము వర్పాటుచేశాం ఆ 

సి లెండర్ల మో తేచాలు - మనిషి మై (పాణంవపైన పోయేట్టు 

చేయడానికి,  ఒకళకే సీట్ ఉంది. నేను ఆకార్లను నడిపి 

వరీకీంచాను. కూవర్కూడా ఆకార్లను నడిపి వరీష్నీం 
తాడు, మేము పూర్తి వేగంతో వాటిని నడిపాము. ఆ 
వేగం చూచి కలిగిన అలజడిని పూర్తిగా నేను వర్ణించ 

లేను. వాటిలో ఒక కారులో (వయాణించి వచ్చిన 

తర్వాత నయాగరా జలపాతంమోద ఖులాసాగా నౌకా 

విహారం చేయవచ్చు. మేము మొదటి వండెంలో పెట్టిన 

“999’ని నడచే బాధ్యత నేనే వహించడం నాకు ఇష్టం 

"లేదు, కూవర్ కీ ఇష్టంలేదు, "వేగంమిోా బే (బతిశే ఒక 
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వ్య_క్తిని తానెరుగుదుననీ, అతడు తట్టుకోలేని వేగం అంటూ 
"లేదనీ కూవర్ అన్నాడు అతడు సాల్డ్లేక్ సిటీకి తంతి 
వంపాడు. వెంటనే టై సికిల్ వంబెములే వృ' ల్లగా జీవి 

స్తూన్న బార్న్నే ఓల్డ్ ఫీల్ల్ అనే వ్యకి వచ్చాడు, అతడం 

తకు ముంబెవడూ మోటారుకారు తోలినవాడుకాడు, 
అయితే కార జె డైవింగ్. నేవ్చకోవాలని అతనికుంది: 

ఏవనినై నా ఒకసారిచేసి చూడాలనివించే న స్వభావ వుతవిది, 

అతనికి డైవింగ్ నేర్పడానికి ఒకవారం రోజులక ౦కు 

ఎక్కువ పట్టలేదు, ఆమనిషి భయమంశు వమిటో ఎరు 

గడు, అతడు చేర్చకోవలసినదల్లా ఆభూతాన్ని స్వాధీనంలో 

ఉంచుకునే విధానాన్ని మాత్రమే! ఈనాడు అత ంలీజీగంగా 

పోయేకావను అదుపులో ఉంచడం ఆశకారుతో పోల్చి 

నరా శీ బాలా లేలిక అనిచెప్పాలి. అప్పటికి స్త్రీ రింగ్ 

చశ్రాన్ని కని పెట్టలేదు. అంతవరకూ నేను నిర్మించిన 

కార ర్లన్ని టికీ ఒక “టిల్ల ర్” (తాడే ఉండేది. అఆకారుకి 

మాత్రం రెండు అలాంటి (కాళ్ళు ఏర్పాటుచేశాను. ఎందు 

కంకు - కారుని తిన్నగా పోనివ్యడానికి ఒక బలమైనమనిష్ి. 

తశ బలమంతా ఉపయోాగించవలసి వచ్చేది. మేము పా 

ల్ర్లానవలసిన పందెం “గాన్ పాయింట్” రోడ్ మీద మూడో 

మెలురాయి దగ్గర అ వువుతుంది. అంతవరకూ మూ 

కార్గ్షను గురించి ఎవంరికీ తెలియకుండా చాచినె పెట్టాం. ఎవరి 

ఇస్టం వచ్చి నట్లు వాళ్లని ఊహించుకోనిచ్చాం, ఆనాటి 

రోడ్డ శాస్త్రీయంగా వేసినరోడ్డుకావు. ఆరోడ్లమోద ఒక 
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కారు ఎంత వేగంగా పోవచ్చో తెలియదు. మలుపుల పిన 

యంలో “ఓల్డ్ ఫీ ల్ ” కంశు తెలిసినబాడులేడు. నేను కారుని 

పార్ చేస్తూండగా అతడు కారులో అసీనుడవుతూ ఖులా 

న: అన్నాడు: “ఈ రధం నన్ను చంపితే చంపీవేయ 

వచ్చు; కాని, కారు రోడ్ తప్పివోయెవేళకు నేను “యమో 

“వేగంగా తోలుతున్నా నని మాతం ఆత ర్యాత అందరూ 

చెవ్ప్వుకోంబారు.”” | 

అతడు అంత వేగంగానూ వెళ్లాడు ... చూపును 

ఎవ్వడూ మరో “వేపుకి (తిప్పలేదు, మలుపులలో కూడా 

"వేగం తగ్గించలేదు. కారుని పూర్తి వేగంతో వదిలేశాడు; 
నిర్నిరోధంగా అది ముందుకు సాగిపోయింది. వంబెము 

ముగిసేవేళకి అతడు తన తరువాతి వాడి కంటు ఒక అరమైలు 

ముందున్నాడు, 

999 కారు ఏ ఉద్దేశంతో నిర్మించబడిందో ఆ ఉనే 
శం నెరవేరింది, వేగంగా నడిచే మోటారుకారును నను 
నిర్భించగలనని అది చేశంలో బాగా |వాచారం చేసింది. ఆ 

పందెం ముగిసిన వారం రోజులకు నేను ఫొర్లు మోటారు 
కంవెనీ స్థాపించాను, చేను డానికి ఉపాధ్యముడుగాను, 

నమూనాల నిర్మాత (Designer) గాను, [వముఖ యాంతి 

కుడు (Machanic) గాను, వర్య వేతకుడుగాను, జనరల్ 
మే నేజరుగాను వనిచేసే వాణి వాణ్ణి, ఆ కంపెనీ మూలధనం 
లత. డాలద్ల. దానిలో నూటికి 25 వంతులు నాది. 
నగదుగా వసూలు చేసిన ము త్తం నుమారు ౨8 వేల డాలర్లు 
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మూ(్రమే! మూలధనం (క్రింద ఆ కంవెనీ మళ్ళీ వాటాడార్ల 
నుంచి డబ్బు అడగలేదు. నా చెనుకటి "అనుభవాన్ని 

గమనించకుండా, పూరి అధికారాన్ని స్వాయ_త్తం చేసుకో 
డానికి అవసరమైనన్ని వాటాలు నాకు లేకపోయినా నేను 

ఆ కంచెనీని నిర్వహి 3 చడం సాధ్యమవుతుందని ఆరంభంలో 

నేను అనుకున్నాను; కాని, అనతికాలంలోనే నా పొర 

పాటును గు _ర్టించాను, ఆక ంవెనీవల్ల నాకు వచ్చిన లాభా 

లతోనే 1906 లో ఇంకా వాటాలు కొని నూటికి 51 వంతుల 
వాోపాలకు యజమాని నయాను, తర్వాత కొద్ది కాలానికి" 

మరికొన్ని వాటాలు కూడా కొని మొత్తం సూటికి కరికి 

వంతుల వాటాలు వా వరం చేసుకొన్నాను. వళుటా 

వస్తున్న లాశాలభళోనుంచే నూతన సాధన నంవ తి నమ 

కార్చుకుంటూ ఆ కంవెనీ అభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చింది, 

1919 లో నా కువూరుడు ఎడ్ సెల్ మిగిలిన 41కి వంతుల 

వాటాలూ కూడా కొనివేశాడు. మైనారటీ వాటాదారులు 

కొందరు నా విధానాలకు అంగీకరించక పోవడం వల్ల ఆవని 

అవసర మెంది. నూరు డాలర్ల వాటాకి 12,500 డాలర్ల 

చొప్పన మొత్తం 7,50,00,000 డాలవ్హ చెల్లీంచి ఆవాటాలు 

నా కుమారుడు కొన్నాడు. మొదట కంవెనీకి సాధన 

సంపత్తి చెప్పుకోదగినంత "లేదు. మాక్ వీథిలో “స్ట్రీలో 
వ(డంగి దుకాణం మే మ బ్రైకు పుచ్చుకున్నాం. నేను 

కార్ల నమూనాలు తయారు చేయడంతో పాటు చాటి 

నిర్మాణ పద్ధతులను కరాణా నిర్ణ యిస్తూండేవాణ్ణి "కాసి 
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ఆ కాలంలో మాకు "పెద్ద యం(తాలుకొనే తాహతు లేక 

పోవడం వల్ల కారంతా మ్! వధకం (వకారమే సిరి ంచబడ్డా, 

వివిధ ఉత్పాదకులచేత నిర్భింవబడేది, “వేడ వేరు భాగాలను 

నంధించడంలో కూడా మేము చేసే వని కేవలం చ(కాలూ, 
కైర్లూ, బాడీ తగిలించడం వరశే! నేను మైన వివరించిన 
వల లె (వగణాళిక (వకార ౦ నరిగ్రా వివిధభాగాలూ ఉత్పత్తి త్రి 

కాగలవనే నమ్మకం కనుక ఉన్నై ే , నిజంగా అదే చాలా 
పొదుపరితనంతో కూడిన ఉత్స త్రి విధానం. భవివ్యత్తులో 
అయినా ఛాలా తేలికగా నిర్మింప వదగిన వస్తువుల విషయంలో 

తప్ప, ఒకేచోట వివిధ భాగాలు ఉత్స_త్తిచేయక పోవడమే 
అత్యంత లాభ దాయక మైన ఉత్ప _త్తివిధానం "కాగలదు, 

ఆధునిక - తేక, ఆగామి అనడం ఇంకా మంచిది - వద్గతిలో 

(వతిభాగం అది చాలా బాగా తయారయ్యే చోటనే నిర్భితం 

కావడం, తరాంత వినియోగానికి వీలుగా ఆ భాగాలన్ని టిసి 

ఒక చోట సంధించడం జరుగుతుంది, మేము (వ్రస్తుతం అను 

నరిస్తూ, ఇంకా వి_స్హరింవజేయాలని అనుకుంటూన్న వద్లతి 
కూడా ఇచే! అందరూ ఒకేవిధమైన సరఫరా విభానాలను 

అవలంబిం చేటు తే, ఒకే సంఘం, "లేక వ్యక్త కి ఒకవస స్తువు 

యొక్క. వివిధ భాగాలను తయారుచేసే ఫ్యాక్టరీ లన్నిటి 
మోదా యాజమాన్నం వహించినా, తేక; (వతిభాగం మన 

నంంత కరఠర్యాగారంలో'నే తయారు చేసుకున్నా ఫలితం 

ల మనం తయారు చేసు సుకున్నంత బాగా ఉండే విజి 

భాగాలు ఖరీదుకి బయట మనకు దొరుకుతున్న వ్వుడు, అందు 
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లోనూ అవి పుష్కలంగా దొరుకుతూ ధర కూడా నర 

నంగా ఉన్నప్పుడు, మనం అట్ట విడిభాగాల్ని - మరీ 

(పాణావనరం వచ్చినప్పుడు తన్ప - స్యయంగా తయారు 

చేసుకోవాలని చూడము. నిజానికి - విడిభాగాలు ఉత్పత్తి 
చేసే ఫ్యాక్ట్ రీలమిది యాజమాన్యం కూడా ఎక్కువగా 

విభ కమె ఉండడమే మంచిది. 

"కారు బరువును తగ్గించే విషయంలో నేను (వధా 

నంగా [వయోగాలు జరుపుతూ వచ్చాను వఏవన్యయం 

బాలక వాహానానైనా అధికభారం (కుంగదీసే స్తుంది, 

బరువునుగూర్చి అనేక మూఢాభి[పాయాలున్న వి, మూఢంగా 

కొన్ని [కొత్త పదాలు వాడుకలోకి వచ్చే తీర బలే 

చిత్రంగా ఉంటుంది. మానవుని మూనసిక సాధనాలకు 

వ రించే “బరువై న భారం (Heavy weight) అనేవదం 

ఒకటి తయారైంది, ఎవ్వడూ తన శరీరం తెగబలిసి, 

బరు వెక్కుువ కావాలని కోరశుగదడా ! - ఇక మనస్సు వివ 

యంలో మాత్రం అట్లా ఎందుకు, కోరుతాడు? _ అస్పష్ట 
మైన వదో కారణంవల్ల మనం బలానికీ, బరువ్రుకీ మధ 
తప్బీబ్బు వడుతూ ఉంటాం, తొలికాలపు ఉత్ప త్తిలోని 

మురటు విధానాలు నిన్సంచేహాంగా అలాంటి తచ్చిబ్బుతో 

కూడినవి. (పాతకాలపు ఎద్దుబండి టన్ను బరువు కలది. 

ఆ బదవువల్ల నే అది అంత దుర్చలమైంది. కొలది టన్నుల 

బరువుగల మానవులను న్యూయార్క్. నుండి షికాగోకు 

చేరవేయడానికి రైలుమార్లంమిద ఎన్నోవందల టన్నులు 
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బరువుగల ౭ లుబండి సిరి ంవబడుతున్నంది. అందుకు వర క్ 

వసానంగా - నిజమైన శక్తి ఎంతో దుర్వ శ్రయమౌాతూంది, 

విద్యుచ్చ క్త రూపంలో లెక్క. లేనన్ని లతల డాలర్ల ఖర్చు 

అవుతున్నవి, శక్తి భారంగా మారిన చోటునుంచే 

“మూల్యతీణ సూత్రం (Law of Diminishing Values) 
వ ర్లించడం ఆరంభమనవు తున్నది. ఒక్క. రోడ్ రోలర్! 

మాత్రం బడవు వాంఛనీయం కావచ్చు; మరి "దేనికీ కాదు, 
శ క్రికి బరువుతో ఏవిధమైన నంబంధమూ లేదు, [ప్రపంచ 
ములో కార్యసాధకుడై న మనిసి. మన_స్తత్యం ఉల్లానకరం 

గాను, శేలికగాను; అయినా బలంగానూ ఉంటుంది. ఈ' 

(ప్రవంచంలో అత్యంత సుందరమైన వస్తువులన్నీ అధిక భారం 
తగ్గించి వేయబడిన వే? మనుష్యుల విషయంలో గాని, వస్తువుల 
విషయంలోగాని శ_క్టి అనేది కేవలం బరువేకాదు. ఎవరైనా 
నాకు నేను నిర్మించే "కార్ల బరువు చెంచమనీ, మరొక భాగాన్ని 

కూడా చేర్చమనీ సూచించినవ్వుడల్లా, నేను వాటి బరు 

వును తగ్గించే మార్లం కోసం, ఏదైనా భాగాన్ని తీసివేసే 

వీలుకోనం చూస్తూ ఉంటాను. అవ్పటికి సనిర్జితములై న 
"కార్ల న్నిటిలోకీ అవ్వడు నేను నమూనా తయారుచేసిన 

“కారు వాలా లేలికయినది, దాని త_త్త(ం పూర్తిగా 

తెలిసి ఉంచే ఇంకా తేలికగా చేయగలిగి ఉండేవాళ్లి 3 

అనంతరకాలంలో తగిన ముడినరకు సంపాదించి అంత 

కంకు కూడా బరువు తక్కువ ఉండే కారు నిర్ణించాను. 

మా కంవెనీ స్థాపించిన తోలి సంవత్సరంలో 
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“మూాడల్-వి” కార్లు యారు చేసి, బాడీ తేకుండా 850 

డాలర్ల చొప్పున, చాడ మరొక వంద డాలర్ల చొవ్వునా, 

వీకయించాము. రెండు సీలెండర్ల మోటారుతో 8 అశాంల 
శ క్రితో నడిచేందుకు వీలుగా ఆ కార్లను మేము నిర్మిం 
చాము, ఇంజన్ లోనుంచి చకాన్ని (త్రిప్పేందుకు గొలు 

సుతో బంధించిన పరికరమూ ముందూ వెనుకా చాల 

మధ్య 72 అంగుళౌల అంతర మూ, - అది సుడీర్ణ మైన అంతర 

మని ఛభాఏంచేబారు - అయిదు గాలన బొగ్గు నువయోగించే 

శే ఉండేటట్టు అది నిర్మితమైనది. ఆ తొలి సంవత్సరం 
మేము మొ త్తం 1708 కార్లు నిర్ణించి విక యించాము, 

(వజల ఆదరణ అంత ఎక్కువగా మాకో లభించింది. 

గారడీ చేసినట్టు వా వ్యాపారం చర చరా అభివృద్ధి 

ఫఘాందింది. మన్నికకు మా కార్లు (వసిద్ధి కెక్కి_నవి. అతి 

బలంగాను, నరళంగాను, అం నిరించబడినవి. 

నరంజనోవయోాగి అయిన ఒకే నమూనాను తయారుచేయ 
డానిశకై_ నేను al స్తున్నాను; కాని, వ నమూనాసూ 

నేను స్థిర వర చ లేదు; మై పెచ్చు ఆత్పె_కి లికి ఆవశ్యక మైన అను 

సూల యంతాలను పర్పరచుకొ "సేటందుకు చాలినంత డబ్బు 

మాదగ్గిర లేదు, బాగా తేలిక అయిన వడార్థమే మేదో పరి 

కోధిం చేందుకు నాదగ్గర డబ్బు లేదు. బజారులో లభ్యమయ్యే 

నరుకుతో'నే మేము 'తృ్తి పడి ఊరుకోవలసివచ్చేది. దొరికి 
నంతలో అత్యు త్త త్రమమైన సరుకే కొనవాళ్ళం; కాస్కి వివిధ 

పదార్థాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వరీవీ ంచేందుకుగాని, 

10 
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స్వతంత్ర వరిశోధన జరిజేందుకుగాని మాకు అవకాశాలు 

లేవు, 

మా కార్లన్ని ఒకే నమూనాలో నిర్నించడం సాధ్య 

మసి నా నహాచరులకు నవుకం కలుగలేదు. బె సికిల్ వరి 

(శ్రమలో వనుక అవలంబిస్తూ ఉండిన వద్దతినే కార్ల వరి|కమ 

కూడా అనుసరిస్తూన్నది. ఆ బై సికిల్ వరిళవులో (వతి 

ఉత్స్చాదకుడూ వకేుటా [కొత్త మోడల్ నై కిల్ నిర్మించడం 

అవసరమనీ, ఆ|కొ_త్తడాన్ని వెనుకటి 'వాటికంకు చాలా 

అభివృద్ధిపర చడం దారా వెనుకటి నమూనాలు కొన్న 

వాళ్ళుకూడా వాటిని ఎలాగో వదల్చుకొని, కొత్తమోషల్ 

నె కిల్ కొనుక్కు నేటట్టు [వలోభ వరచవచ్చుననీ భావించే 
వాడు, అసూ[(తాన్ని అనుసరించిన వాణిజ్య మే వొంచి 

వాణిజ్యం అనే భావం ఉండేది. (గ్ర్రీలలో కూజా తమ దుస్తుల 

విషయంలోను, టోకీల విషయంలోను, ఇచే భావం కని 

వీస్తుంది. నిజాని కది నకమమైన “నేవి అనిపించుకోదు. 

వదో |క్రొ_త్తసరుకును సరఫరా చెయ్యాలనేశాని, వెనుకటి 

దానికన్న మంచి సరుకును అంద జేద్దామచే నంకల్పమే కదు. 

వ్యాపారం - అనగా, నిరంతరాయ మైన అమ్మకం = భాగా 

సాగాలంకు కాతాదారును శాశ్వతంగా సంత్భ_ప్టివర చ డంనల్ల 

కొక, అతని దగ్గర ఒకవస్తువుకి ముందు డబ్బు గుంజ, తర్వాత 

అడే వస్తువులో మరోరకంచూపి, డాన్ని కూడా కొ-నేటుట్టు 
(పలోభవరచడం వల్లనే అది సాధ్యమవుతుంద నే అభి 
(పాయం ఉత్సాదకులలో బాగా నాటుకొనిపోయి ఉండడం 
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ఆశ్చర్యకరం ! ఆరో జో నామనస్సు లోతులలో ఒక 

ఊహా ఉందేది, కాసి, దానిని శారంృళావంలో పెట్టడానికి 

కావలసిన హాంగు మాకు నేదు. ఆడిహా వబుటంకు - ఒక 

నమూనాను స్థిర వరి డే, ఇక ఆ తరువాత తోడే మెరుగులస్నీ 

ఆ పూర్వపు నమూనాలోకూడా చేయడానికి వీలుగా ఉం 

డాలి, దానివల్ల ఏ శారూ “మాటు అయిపోవడం (ఖా 

షన్లో పాతవడిపోవడం) అంటూ ఉండదు. చేను తయారు 

చేసే వ యాంగతిక భాగమైనా మల్లీ కం. కోచి కొనుక్కోవల 
పిన అవసరం వట్టనంత జలమైనదిగా తయారు చెయ్యాలని 

నాకాంటి. వరకమైన మంచి యంతమైనా ఒక మంచి 

గడియారం మన్ని నంత దీర్భ కాలం మన్నాలి. 

రెండో నడు మాశక్తులన్నీ మూడు నమూనాల కార్ల 
మధ్య విభ _కమెపోయినవి. “మోడల్ - బి అనే నాలుగు 

సిలెండెద్దగల టూరింగ్ కారు ఒకటి నిర్జించి, =ం జేసి వేల 

డాలర్ల చొప్పున వికయించాము. “మాడల్ - వికి 

కొంచెం మెరుగుదిద్ది “మోడల్ - సి అనేశార తయారు 

చేసి వెనుకటి ధరమిద 50 డాలర్లు ఎక్కునచెేసి అమ్మాము. 

“మూాడల్ - ఎఫ్ అనే వురొకరకం టూరింగ్ కారు నిర్మించి 

వెయ్యేసి డాలర్ల కు విడుదలచేశాం. అనగా - మూాళ క్ 

పేవీ ప్వమె పోవడం, వ పెచ్చు ధరలు చెంచడం జరిగింది. 

తత ర్యవసానంగా ముదటి ఏడాదికన్న చెండవ ఏడాది 

తక్కువ కార్లు అమ్మగలిగాము. ఆ యేడు 1695 కారే 

అమ్ముడు పోయినవి, 



146 జో రతిరా ణల 

మామూలు రోడ్లమోడ వాడడానికి వీలైన మొట 

మొదటి నాలుగు సిలెండర్ల కారు - “మోడల్ - బికారు, 

Sa (వచురణ ఈయవలసి ఉన్నది, వంబెం గెలవడం 

; కొత్త 'రికాద్దిను వర్పరచడం గాని ఆ రోజుల్లో 
ట్ట త్తమ విధమైన (వచురణ. అందుచేత - నెనుక 

4 పర్ట్ ”తోేపాటుగా నిర్మించిన “వరో” అనే కారును (ఇంచు 

మించు అదిపూ_ర్షిగా పునర్నిర్శించబడింది) పందెంలో (వవేశ 

చెట్టడానికి నిశ్చయించాను. న్యూయార్క్ మోటావ 

పందెములు ఆరంభం కావడానికి ఒక వారం ముందు నేను 

స్య్యయంగానే మంచుమోద ఒకమైలు దూరం “డైవ్ ి చేసి 

చూశాను. ఆ వంబెం నే నెన్నటికీ మరువలేను. ఆ మంచు 

చాలా మృదువుగా ఆన్న అవ్వుడు గనుక నేను 

పందెంలో నుంచి విర మించినక్సై తే ఆ వ్యతిరేక పు (పచారం 

మా కారుకి చాలా pang వచ్చేటట్టు నాకు మొదట. 
అనుకించింది. కాని, నిజూని కా మంచు అంత మృదువుగా 

తేకపోగా, పొరలు వ 'పేదకొని, మధ్య మధ్య 

చాళ్లు ఏర్పడి ఉన్నది. వేగం వించేవేళకు ఆ ఇాళ్లు కాలా 

ఇబ్బంది వెడతాయని నాకు తెలుసు. అయితే అంత 

వరకూ వచ్చాక, ఆ వంబెంలో పాల్గొనడం తప్ప, గత్యంత 

రం లేదు. చివరికి “ఏరోిని వంజెంలో నడిపాను, మంచులో 

చాలు చాలు దగ్గిరా కారు గాలిలో శెగినేది, మళ్ళీఎలా "నేల 

వాదికి వాలుతున్నదీ నాకు తెలిసేదికాదు. అలా గాలిలోకి 

ఎగరని నవమయాలలో నాకారు జారిపోతూ ఉండేది, 
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ఎలాగో (పయత్ను మాడ శేను కారు తల (కందులు 
కాకుండా చూచుకుంటూ వచ్చాను. చివరికి (ప్రవ-చ 
మంతా ని'వ్వెరపోయే “5ికార్లు” స్థాపించ గలిగాను, ఆ 
పందెం “మోడల్ - ఏ" కాజకి వాణిజ్య జగత్తులో ఒక 
ప్రముఖ స్థానాన్ని నమకూర్చింది. అయితే - ధర హౌచ్చిం 
పును నహించేటంత మోజును కలిగించతేళ పోయింది. ఎట్టి 
“న్రంట్ొ గాని, ఎంత (వచురణగాని ఒక వస్తువును ఎంతో 
కాలం అముూడు పోయెబుక్టు చేయలేదు. వాణిజ్యం జూదం 

కాదు. (క్రమంగా ఆ సీ బోభవడుతూందడి. 

మేము చేస్తున్న వ్యాపారానికి వూ చిన్న కొలిమి 
దుకాణం బొక్తుగా నరివోని స్టిక్ వచ్చిండి. 1906 లో మూ 
చెట్టుబడిలో నుంచి కొంతడబ్బు తీసి వికెట్, బ్యూూబిన్ 
వీథులు కలిసే మలుపులో ఒక మూడింతస్థుల భవనం 

నిర్జించాము, మొట్ట మొదటిసారిగా అవ్వుగె మాకు నిజ 

మున ఉత్పాదన సౌక ర్యాలస్నే అమకనవీ. [వభానంగా 
మాది వివిధ భాగాలను నంధించే వ్యావాడమే అయినా 
[క్రమంగా చాలా విడి భాగాలు కూడా చేను న్యయంగా 
ఉత్పత్తి చేసుకోడం మొదలుపెట్టాం. 1805-1906 నంవత్ప 
రంలో మేము చెండు నమూనాల కాన తయారు చేశాం, 
"మొదటిది 3ండేసివేల డాలర్ల చావ్వున అప్మిన నాలుగు 
సిలెండర్ల కార; రెండోది 'వెయ్యేసి కాలర్ల -వొవ్వున 
అమ్మిన టూరింగ్ కారు. వెండూ ఆ (కితం సంవత్సరపు 
నమానాలే! మూ అమ్మకం - 1599 కార్ల కి తగ్గిపోయింది. 
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దానికి కాకణం మేము (క్రొత్త నమూనాలు తయారు 

చేయకపోనడము అని కొంద రన్నాప, మా కారు వాలా 

[నియం అవడ : వల్లా, నూటికి 95 వంతుల మందిని ఆక 

ర్షింప తేకపోయినందు వల్లా అమ్మక ౦ పడిపోయిందని నేను 

అనుకున్నాను. మరునటి 'మేడాది నేను నూటికి 50 కంటు 

ఎక్కువ వాటాలు నావరం చేసుకొని కంవెసీ విధానం 
మార చేశాను. 1906-1907 నం!1ర6ంలో మేము పూర్తిగా 

టూరింగ్ కాగ్గిను నిర్తి ంచడం నానేసి మూడు నమూ 

నాలలో బాడీలేని కార్లనూ, రొడ్లమిద నడిచే మామూలు 

కార్గ్షనూ తయారు చేశాం. నిర్మాణ విధానాలలోగాని, 

భాగాలలోగాని ఆ మూడు ననూనాలలోను చెప్పదగిన 

వ్యత్యాస "నేవి లేదు, న్యరావంలో మాత్రమే కొంత 

తేడా కనిపిస్తూంది. అన్నిటికంకు ముఖ్యవిషయం ఏమి 
టంకు - మూ కార్య లో అన్ని టిక ంకు చౌక కార 600 

డాలర్ల, అన్ని టికంకు వీయపు శారు 750 ఇాలస, 

దానితో ధరలో ఎంత మాహాత్మ వ్రముందో నూకు న్పష్టమై 

బోయింది. ఆ వడు 58,42 "కార్లు - ఆ (క్రితం నంవత్సరాలలో 

ఇాగా ఎక్కువ అమ్మిన సంవత్సరపు అమ్మకానికి ఇం-చుమించు 

అయిదురెట్లు - అమ్మా గలిగాము, వ్యాపారం తారస్థాయి 

నందుకున్న వారం 1908 మే 15; అ వారం ఆరు శు 
లలో క11 కార్లు SPATE మా సాధన సంవ శి 
చాలక తడుముకోవలసి వచ్చింది. వూ ఖా రన్ ఒక్కక్క 

కారే తయార వరీతులకు అంద కేసి సవ్వూడల్లా ఒకనీమ 
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స ముక్కతో ఒక బోర్ మాద మార్క్ చేసేవా 

తారం ఆ బోర్డు సరిపో లేదు. ఆ తరువాతినెల మ. 

ష్ రో, *లో ము నూరుకార్ల తయార చేశాం, 

ఆ మరుని యేడు, అంత విజయవంతంగా సాగిన 

ఆ కార్య (వణాళికను విడిచిపుచ్చి, నేను 50 అశ్యాలశ క్రీ 

గల ఆరు సిలెండర్ల 'పెద్దకారుకి క్ రోడ్ల ను వేడెక్కించే 

(బ్రహస్టిండమైన కారుకి - నమూనా తయారు చేశాను, 

అయితే చిన్న కార్ల నిర్మాణం కూడా సాగిస్తూనే వచ్చాం, 

కాని 1907 నాటి భీతాహం వల్లా, మరింత ఎక్కువ 
ఖర్పుత్ కూడిన నమూనావంకకు మాదృష్టి మరలడం వల్లా, 

వము"! (| అమ్మకం 6,398 కార్లకి తగ్గిపోయింది. 

ఆ విధంగా అయిదు నంవత్ప్సరాలు మా కంపెనీ 

(వాయోగిక దశలో గడిపింది, (క్రమంగా మా కార్లు 

యూరప్లో కూడా అముడుపోవడం మొదలయింది, అన్ని 

స్వయంచాలక యం(తాల వాణిజ్యాల వతఆనే మూ వ్యాపా 

రమకా అసాధార శాభ్యుదయం పొందుతున్నట్లు భావించ 

బడింది. డబ్బు మాకు పుష్కలంగా ఉండేది. మొదటి 

నంవక్సరం నుంచే మా చేతిలో బాగా డచ్చాదేది. "మేము 

నగదు వ్యాపారం చేశాం, ఎక్కడా అవ్వు చేయలేదు; 

సూటిగా |శేతలశే అమ్మేవాళ్ళం. మురిగిపోయే అవ్వు లేవీ 
మాకులేవు; మేము మా కాహాతుకుమించి ఎవ్వుడూపో లేదు, 
నా సాధన సంవ క్తి పరిమితిలోనే నే నెహప్పుడూ (వవ _ర్తించే 
వాణ్డి. చేను కాళ్ళు, చేతులు విధచుకొని వని చేయవలసిన 
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అవసరం ఎవ్వుడూ రాలేదు; ఎెందుచేతంకు - తగినంత 

(శద్దతో మనం మన కర్తవ్యాన్ని నిర్భ_ర్తిస్తూ ఉంకే, మన 
సాధన నంవత్తి నమ్మటానికి వీలులేనంత వేగంతో వరిగి 

పోతుంది. 'డానిని మళ్ళా వాడుకలో పెట్టటానికి వధకాలు 

తయారు చేసేటంత వ్యవధానం క కూలా ఉండదు. 

నేను నా న్య కిగత [వతిభను కతా. క. క్ 

మాటాద కం నెనీి చరిత నిక్కుడ వర్ణి ౦చడం లేదు. 

“మారు ఇలాగే చేయండి !” అని నేను అందరినీ పచ్చ 
రించ బోవడమూ లేదు. నేను ముఖ్యంగా చెవృదలుచు 

కున్న -దేమిటంపే - మామూలుగా సాగ వ్యాపార పదతి 

అత్యు త్త త్తమ మైనది కాదు అని, నూమూంలు వద్ధతే.లకు 

పూర్తిగా తిలోదకా లిచ్చేదశ నా బవితంలో వచ్చింది. 

అటు తరాంత మా కంపెనీ అసాధారణమైన విజయాలు 

సాధించింది, 

అంతవరకు మేము వాణిజ్యంలో నర § సాధారణ 

విధానాలే ఎక్కువగా అనునరిస్తూ వచ్చాం. నూ శార్లు 

మిగిలిన వాటికంకే తక్కువ క్షి పంగా ఉండేవని. మా కంచె 

నీలో బయటి వాళ్ళే డబ్బు "లేదు, ఈ రెండు విషయాలలో 

తప్ప ఇతర కంచెసీలకూ, మాకూ [వధానమైన భేదం ఏమో 

లేదు. అయితే - మా కంపెనీ మిగిలిన వాటికంెటి నక్కు 

వగా అభివృద్ది పొందుతూ ఉండటంలోను, కచ్చితంగా 

నగదు వ్యాపారమే చేస్తూ, మాకు వచ్చే లాభాలను కూడా 

మల్లీ వ్యాపారంలో వెట్టి, కంచెనీకి (పతి సంవత్సరం సుద్ద 
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మొత్తం నిలువ చూపుతూ ఉండడంలోను మాతం కొంత 

"లేడా కనిపించింది. అన్ని వంబెములలోను మా "కార్లు 

పాల్లూన్నవి. శాగా (వచారంచేసి, అమ్మకం ఎక్కు_వ చేసు 

కున్నాం. మా కార్ల నిర్మాణం నరళింగా ఉండడమే శాక, 

మా నమూనాలలో మరొక విశిష్టత కూడా ఉండేది. 
పూర్తిగా “వినోదకరమైన కారుి”కి మే మవకాశ మాయ 

"లేదు, బజావలో పోటీ చేస్తున్న మిగిలిన కార ర్లన్నిటితో 

పాటు మూ "కార్లు కూడా వినోదాన్ని కలిగించ కలిగినా, 

(వ ye విలానద బ్రప్రీకి మేము (పాధాన్య మోయ లేదు, 

అయితే విడివిడిగా ధర 'వెట్టగల (కేతకి అతని అభిమతాను 

సారం కారు తయారుచేసి ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధమే ! మూ 

కంచెని బాగా అభివృద్ధి పొందింది. ఇంక మేము హాయిగా 

నిశ్చింతగా - “ఒక స్థితికి వచ్చాము. ఇంక ఈ లాభాలు 

నిలుపుకుంకు అంతే వాలు !'” అనుకునే దళ వచ్చింది. 

నిజంగా మాలో కొందరలా అనుకోడం కూడా 

మొదలు చెట్టారు. మా కంపెనీ రోజుకి 100 కాద్ల తయారు 

చేసీ స్థితికి వచ్చేసరికి మా వాటాదార్లలో కొందరు చాలా 

గాభరా వడ్డారు. నేను కంచెనీని pe డవకుండా అడ్డ 

టానికి వైనా చేయ్యాలని కూడా అనుకున్నారు. కాని 

చేను రోజుకు వంద కార్లు చాలా స్వల్పమన్, అనతి "కొల 

లోనే రోజుకి నెయ్యి కార్లు నిరించే స్థి సిత సాధించబోతున్నా 

ననీ చెప్పేసరికి వారు నిర్విజ్ఞు అక కోర్టులో నామోద 
చర్య జరపాలని కూడా వారు ఆలోచించినట్టు నాకు కలి 
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సింది. నా నహాచరులలో ఎక్కువగా వ్యాపించి ఉన్న అగి 

(పాయం (ప్రకారం - నను ఆ వ్యాపారాన్ని మరి వెరుగు 

దల తేకుండా యధాతధంగా నిలిపి ఉంచి, మా కంపెనీ 

డబ్బుతో చక్కని నిర్వహణ విధానాన్ని రూపొందించి, 

చాగా చురుకుగా ఉఆత్పత్తి సాగిస్తూన్న పోటీదారులతో 

నవాలోచనలు జరుపుతూ, ఎవ్పటికవ్వుడజు (కొత్తకొత్త 

సమూనాలు తయారు చేసి (పజల నాకర్ణిస్తూ (ప్రశాంత 

మైన గారవనీయమైన వ్యావారం సాగించే ఒక (వశాంత 

మైన, గారవనీయమన పొరుడుగా కాలం గడప వలసి 

ఉన్నది. 

ఒక సితితో ఆగిపోయి, నంవాదించినంతవరకూ - 

జాగ త్త చేసుకుందావుసే (వలోభిం అత్యంత నహాజయమైనది. 

నం-చతఅ నాత కక జీపితెంనుండి విరమించి, (వశాంత మైన, 

సుకరమైన జీవితాన్ని ఆశించడంవట్ల నాకు సానుభూతి 

ఉందె, అట్టి కోరిక నాలో ఎవ్వడూ తేల ఎ_త్తకపోయినా, 

ఆ కోరికను నేను అర్థం చేసుకోగలను. అయితే - నిజంగా 

వ్ శాంతి కోరేమనివీ. వ్యాపార ంతోనుంచే విరమించాలని 

నా అభిప్రాయం, వి శాంతీ, వ్యాపార మూ - రెండూ కావా 

లే (పవృ _ర్లి కొందరిలో ఉంటుంది. వది వమైనవ్పటికీ, 

నావథకంలో మూత్రం అలాంటి వనికి అవకాశంలేదు, అంత 

వరహా మేము చేసిన వ్యాపార ౦ వారింత ఎక్కువ వ్యాపారం 

చెయడానికి ఆహ్వానం వూ(తమే అని, నిజమైన సేవి 

చెయదగిన స్థితికి మేము వచ్చినట్టు అది సూచిస్తున్నదసీ 
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నేను భావించాను, ఆ సంవత ఎరాలలో ఇంచుమించు (పతి 

శం ఒకే ఒక నమూనా కారు తయారుచేసే విషయమై 

ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను. మేము తయారుచేసిన వేరువేరు 
నమూనాల కార్ల విషయమై (పజల అభ పాయా లు తెలిసి 

నవి, పజల వాడకంలోను, వండెములలోను, రోడ్ల మిద 

వరీకొలలోను తేలిన విషయాలు మార్షదర్శకములుగా వని 

చెసి, నేను నిర్మించ దలుచుకొన్న శాశ్వత మైన నమూనా 

విషయమై ఎట్టిమాద్చలు అవనర మో నాకు స్పష్టం చేసినవి, 

1905 నాటిళ్ నేను నిర్జించదలుచుకొన్న కారును గూర్చిన 
అభి సాయం కొంతవరకు నామనస్సులో స్పష్టంగా ఏర్ప 

డింది... 

మొట్టమొదటి కారు కోడ్టుమోద కన్పించిన తొలి 

నాజే అది మానవుని నిత్యావశ్యకతలలో ఒకటి అని నాకు 

తోచింది. ఆ జానమే, ఆనముకమే నన్ను -ఈలత్ష్యుం వం 

కక్ - అసంఖ్యాక (వజాసీకపు అవసరాలను తీర్చే కారును 

నిర్హించే లత్మ్యుం వంకకు - మరల్చింది. నాటినుంచి నటి 

వరకూ నా యక్నాలన్నీ అట్టి ఒకి నమూనా కారును నిరుం 

చేందుీ ఉధ్రేశింవబడినవి. ఒక ఏడాది గడచిన కొద్ది ఆ 

తపన. ఇంకా ఇంకొ అభివృద్ధి చేయాలసీ, ఇంకా 

నాజూకుగా చేయాలనీ, చఊనతొ పం ధర ఇంకా ఇంతా 

తగ్గించాలని కృవమీ చేస్తున్నాను. త కాగల 

ఆ ఒకే నమానాకారుకి -ఈ [కింది లత.ణాలు ఉండాలి, 

1. ఎక్కువ కాలం మన్నే లోహాలతో చానిని నిర్భిం 
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వాలి, అన్నిరకాల ఉక్కు_లలోను “వెనాడియమ్” ఉక్కు 
బాలా బలమైనదీ, ఎక్కువ కాలం మన్నేదీ, కార్ల చకా 

నికీ, చాడీకి కూడా ఈ ఉక్కు_నే, - అది ఎంత ఖరీడై నా 
నరే - వాడాలి, 

౨, శేలికగా నడువడానికి వీలుగా ఉండాలి. (జన 

చుంతా యూ-(త్రెక నిపుణులు (మెకానిక్ లు) కారు గడా!) 

లి. కారుకు తగినంత శక్ ఉండాలి. 

4. మధ్యలో కారు భంగపుచ్చదనే నమ్మకం 

ఉండాలి. ఎందుకంశే - కార్లను అనేక విషయాలకోనం 

ఉవయూగిస్తారు. అనేక విథాలైన రోడ్డ మిద [వయా 

గీంచవలసివ స్తుంది. 

ఏ, బరువు తక్కువగా ఉండాలి. ఫర్డ్ సార్గను 

మో: ఎవ్వడు ఎక్కడ నూచినా, - ఇసుకలోగాని, 

బురదలోగాని,  మంచులోగాని, నసీటిలోగాని, కొండ 

లెక్కు_తూ గాని, పొలాలలోగాని, రోడ్లులేని మైదానా 
లలోగాని - వ వరిసితులలో చూచినా అవి *నదా “కు 
స్తూనే ఉండడానికి ఇది ఒక ముఖ్య కారణం, 

6. శారు మన అధినతలో ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితు 

లలో అయినా, - జననమ్మరక్షం గల నగర వీథులలోగాని, 
వత్క_రమైంన రోడ్ల మీదగాని - శాంతంగా నురక్షతంగా 

వేగాన్ని అదుపులో ఉంచుకొనే అవకాశం ఉండాలి, 

ఫోక్స్ కార్లలో *ప్తానెటరీ ట్రాన్స్ మిషన్” పద్దతిని వాడుక 
లి 

చేయడంవల్ల అటి అవకాశం లభిసూంది; ఎవడు వడితే ర ఆవి 
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వాడు ఈ కార్లను నడవడానికి సాఢ్యమవ్రతున్నడి. 

అందుకే “ఫొరొశారు నెవణైనా నడవవచ్చు” అనే 

వాడుక పుట్టింది. ౨ఎ౦త తేక్కు_న (వేశంలో అయినా 

అ కారు గుండ్రంగా విరగ గలదు, 

7. మోటాదుకారు బరువు ఎక్కువ అయిన కోడి 

నహజంగా డానికి భొగూూ వెటోలూ ఎక్కువ అవసర 

మవుతాయి. బరువు తక్కువైన కొద్దీ నడవడానికయ్యే 
వ్యయం కూడా తగ్గవోతుంది. మొదట్లో ఫోర్డ్ కాడ్ల తేల్ 
కగా ఉంటా యేది వ్యతి రేక (పచారకులకు బలమైన 

యు_క్రీగా ఉవయోగివడేది కాని, ఇవ్వుడు పరిస్థితి అంతా 
'తాడమాలరై ౦ది, 

నేను సైరతర లిన నమూనాకు “మోడల్ - టి” అని 

చేరు వెట్టాం. ౩ [కొత్త నమూనాలో [వధాన లతణం 

దాని నరళత. అనమూనా కనుక ఆమోదితేమై తె - ఆమో 

దించబడుతుంద నే ధ్రైర్యం నాకుంది - దానినే ఏకై_కమైన 
నమూనాగాచేసి, నిజమైన ఉత్పత్తి అరంభించాలని నా ఉచ్దే 
శం. ఆ కారు నిర్మాణంలో నాలుగే (వధాన భాగాలు - 

1. స్తు ప్రల్పాదకి యంత్రం, వి, చటం, లి, ముందు 

చ|కాల మధ్య ఇరుసు 4. "వెనుక చకాల మధ్య బిరుసు, 

ఇవన్ని అందుబాటులో ఉండేవే! వాటి మరవ్వుతులోగాని, 

పాత వడితే కీసి, |క్రొ త్తభాగాలు వేయడంలోగాని, ఎక్కువ 

(పత్యేక నై పుణీ అవనరంలేని విధంగా ఆ భాగాల నమూనా, 
నేను తయారు చేశాను, వ్యయంతో కరూడిన మరమ్మతు 



158 జ్యోతిర్మాల 

వనితో అవనరం పట్టకుండా ఉండేటంతి సరళంగాను, 

శాక గాను ఆ భాగాలను తయారు చేయడం సాధ్యమవు 

తుందశే విశానం నా కప్పుడు ఉండేది. అయితే - ఆ 

ఊహా ఆ కాలానికి విచ్మితమైసదిె కావడంవల్ల జాని నెక్కుు 

వగా నేను (వకటించ లేదు. (పాతభాగాలు మరమ్మత్తు 

చేయించుకోడంకన్న (కొ_త్తభాగాలు కొనడమే తక్కు_న 

వ్య యంతో జఠుగుతుందనిపించేటంత చౌకగా ఆ భాగాలను 

తయారు చెయ్యాలి! మేకులను, గడియలను aad 3h 

తీసుకు వెళ్ళడానికి పీలయినట్టుగా, ఆ భాగాలు కూడా క్టీసు 

వళ్నడం సాధ్యం కావాలి! కారు నిర్మాణాన్ని అర్థం వేసు 

కోవడం ఎవరికీ అసాధ్యం కాకుండా ఉంజేటంత bis 

“కాడను తయారుచేయడం నమూనాల నిర్మాతగా నా 

క_రృవ్యమని నేను భావించాను, 

అది రెండు విధాలుగానూ ఉవయోాగి స్తుండి; ఇతి5 

వ స్తువుల వల లలా కూడా ఈ సూతం నంర్తిస్తుంగి, 
వస్తువులో కె పత తగ్గినకొొద్దీ దాని నిర్భాణం సులభతర 

మాతుంది; సనా చౌకగా అమ్మడానికీ వఏలవ్రతుంది. 
తద్ద్వారా అమ్మకం చెరగడమూ జరుగుతుంది. 

మూడల్ - టి కారులో అంతకు ముందు ననూ 

నాలలో లేని (వత్యేక లతుణాలు ఇంచుమించు ఏఏ లేవు, 

హా Wy విషయమూ ఆచరణలో పూ_ర్థిగా వరీతీంచ 
బడినదే ! ఆ నమూనా విజయాపేత మవుతుండా, కాదా 
అనే విషయంలో ఊహాోగానానికి తావేలేదు, విజయవంతమై 
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తీరవలసిన బే ! అది ఒక్కరోజులో తయీనై నది కాకవోవ 
డం వల్ల ఫలితం అన్వధాగా ఉంజే అవకాశం లేదు, 

మాటారుకార్ల విషయమై అప్పటికి నేను చేసిన కృషి, 

మొట్టమొదటి సారిగా నేను నంపాదించ గలిగిన మేలిరకం 

లోపహామూ కలిసి ఆ కారుగా రూపొందినవి. 1908 _ 1409 

సం!!15రం వాణిజ్య బుతువులో ఆ “మోడల్ - టి కారు 

బయట పెట్టాం, 

అప్పటికి మా కంవెనీ వయస్సు అయిదేళ్లు. ముట్ట 

ముదట మా ఫ్యాక్టరీ స్థాపించినస్థలం వై శాల్యం 28 "సెంట్లు, 

ముదటి వడాది సగటున శకీ11 మంది వనివాళ్ళుండేవారు; 

1,708 కార్లను ఆ యేడు నిర్మించాము; ఒక (బాంచి ఉండేది, 

1,908 లో ఫ్యాక్ట రీ ఆవరణ 2.65 ఎకరాలకు వి స్తరించింది; 

మాకు స్వంత భవనం ఏర్పడింది. సగటున పనివాళ్ళ 

సంఖ్య 1,908 కి చెరిగింది. ఆ యేడు 6,181 కార్లు నిరం 

బాం; 14 (బాంచీలు ఏర్పడినవి. వ్యాపారం అభ్యుదయ 

వధంలో ఉంది. 

1908 _ 1909 సంవత్సరం వాణిజ్య బుతువ్రులో 
నాలుగు సిలెండన్ద్ల గల బాడీతేని “మాడల్ - ఆర్” కారా, 

మామూలు రోడ్లపై నడిచే “మోడల్ - ఎస్” కార్లూ 
కూడా తయారుచేస్తూనే వచ్చాం. అంతికు ముందవి చాలా 

బాగా అమ్ముడు పోయినవి, మొదటిది 700 డాలర్ల 

చొపహ్వనా, శెండవది 1750 డాలర్ల -వొవ్వునా మికయిం 

బాము. కాని, “మోడల్-టి' వాటిని పూర్తిగా తుడిచి 
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'వెళ్తుసింది. మేము ఆ నమూనాలో ముత్తం 10,607 
కార్ష్మను అమ్మగలిగాము; ఏ ఉత్పాదకుడూ ఎవ్వడూ వ 

నమూనాను అమి ఉండ నంతటి 'వెద్దనంఖ్య ఇడి. టూరింగ్ 

"కాడ ధర 550 డాలర్లు, అ చే చటం మోద నగరాలకు 

తగినట్టు వరే 'బాడీకట్టిన డాని ధర 1,000 డాలస్ల, 

వమూనూలు రోడ్ల మోద నడిచే కారు (Roadster) ధర 825 

డాలట్లు, “కూూవ్ * (Coupe) రకం కారు ధర 950 డాలన్ద, 

“లాండా లెట్” (LAandaulet) రకం కారు ధర 950 డాలర్లు, 

నా నూతన విధానాన్ని అవములు జరిపేందుకు తగిన 

తరుణం వచ్చిందని ఆ వాణిజ్యబుతువు విగాంణగా నాకు 

స్పష్టం చేసింది. నేను నా విధానాన్ని [వకటించకముందు 

(థహ్టోండమైన ఆ అమ్మకాన్ని చూసి, మా విశేతలు 
(Sales men) మే మింకా ఎక్కువ నమూనాల _ కార్లు 

నిని స్తే మా అమ్మకం ఇంకా వెరుగగలదని భావించ 

సాగారు, ఒక నరుకు బాగా అమ్ముడుపోతూ ఉంటు, 

దానిలో మార్పులు వస్తే ఆ నరుకు ఇంకా బాగా అమ్ముడు 

వోగలదని కొందరు ఎలా భావించడం మొదలు చెడ 

తారో చితంగా ఉంటుంది. నమూనాల విషయంలో 

మర్క-ట చేష్టలు సాగిస్తూ, మంచి సరుకుని మార్చి మార్చి 
పాడుచేసే వవృత్తి కొందరిలో కనిపిస్తుంది. మావికేతలు 
నమూనాల సంఖ్య పెంచమని వట్టు వడుతున్నారు, తమ 

కెలాంటి నరుకు కావాలో చెవ్పగల నూటికి 5 వంతులమంది 

విలతణులై న కాతాదారుల మాటలే వారు వెని ఒగ్గుళూ, 
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వ రభసా లేకుండా కొనే నూటికి 95 వంతుల మందిని 

పూ_ర్ట్ిగా మరచిపోతున్నారు. (కేతలనుంచి వచ్చే అకో 
వణలనూ సూచనలనూ గూర్చి సాధ్యమైనంత 

ఆలోచి స్తేతవ్ప న న్ వ్యాపారమా వర్ధిల్లు జాలదు. “సేవి లో 

ఎక్క- డె నా లోవం ఉంకు, తత్ తణం దానిని అతి (శ్రద్దగా 

వరిశోధించాలి. అయితే - వచ్చిన సూచన నమూనాకు 
మా(తమే సంబంధించిన బై "తే అద కేవలం వ్యక్తిగతమైన 

అభిలావమాతమే కాదనే నంగతి ముందుగా రూఢి చేసుకో 

వాలి, విక్రేత అవ్వడూ కాతాదార్ష వ్య_క్రిగత అభి 

రుచులే (ప్రాధాన్యమిస్తారు. గాని, తమ సరుకును గూర్చి 

తగినంత జానం నంపాదించి, ఆ (వ 'త్యేకాభిదచులు గల 

'కాతాదార్లకు చారి అవనరాలన్నిటినీ తమ నరుకు తీర్చగల 
దని (అలా ఏర్చగలిగిన దై నప్పుడే) నచ్చ చెప్చే సామర్థ్యం 
గడించాలని చూడరు 

1909 లో ఒక రోజు ఉదయం - ముందు ఎట్టి హెొచ్చ 

రికా తేకుండా - egal మేము ఒకే నమూనా "కారు 

తెరి ౦చనున్నా మన్, అది “మోడల్ - టి” కారే అనీ, అన్ని 

కార్ల కూ చట్రం సరిగా ఒెకీ విధంగా ఉంటుందనీ (వకట 

చేశాను. ఇలా కూడా అన్నాను: 

“వూ కారు రంగు నలుపు కనుక, వ కాతాదా 

కైనా తాను కోరిన రంగు -వేయించుకోవచ్చును.”” 

నాతో మూ కంచెసిలో కొందర. నా వకీభవించారని 

నను చెప్పలేను. ఒజీన మరూనా కారువల్ల నిర్మాణంలో ఉన్న 

1 
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నదుపాయాలు విశేతలు నిజానికి అర్థం చేసుకోలేరు. ఆర్థం 

చేసుకోవాలనే |శద్దా వారికి లేదు. ఆ నాటికి మా నిర్మాణం 

యధాతధంగా బాగానే ఉందనీ, అయితే కార్ల ధర తగ్గిం 
డంవల్ల అమ్మకం వడిపోతుందనీ, నరుకు నాణెం చూసే 

"కాతాదాప్ల నా నిర్ణ యంవల్ల వరాజ్బుఖులె , వారి స్థానంలో 

(కొత్త కాతాదార్లు ఏర్పడరనీ సునిశ్చితమైన వారి అధి 

(పాయం, మోటారు కార్ల పరిశ్రమను గూర్చిన విస్పష్టమైన 

భావన మృగ్యంగా ఉంది. అప్పటికీ ఇంకా మోటారు 

కారును ఒక విలానవిస్తువుగానే భావి స్తున్నారు. ఈభావాన్ని 

వ్యాపింప చెయ్యడంలో ఉత్సాదకులు చాలా కృపి. చేశారు, 

కొందరు తెలిదై నవాళ్లు “వినోదపు కార (Pleasure ౦౬) 

అనే ఒక మాటను నృకష్ట్రించావ. [ప్రకటనలో విలాస 
లతణాలకు (వాధాన్యం జ్రవంబడింది, అందుచేత, ని కేతలు 

ముఖ్యంగా - నే నీ దిగువ రీతిగా (వకటన చేసినప్పుడు - నా 

విధానానికి ఆశేవణలు చెప్పడానికి తగినంత ఆధారం శేక 

పోశేదు. | 
“నేను అధిక సంఖ్యాక (వజాసికం కోనం మోటారు 

శారు నిర్భిస్తాను. అది కుటుంచానికంతా సరిపోయేటంత 

చెద్దది అయినా, ఒశే వ్యక్తి నడవడానిక్సీ (శ్రద్ధ తీసుకో 
శానికీ వీలైనంత చిన్నదిగానే ఉంటుంది, అధునిక 

యాం్మతిక విజ్ఞానం ఊహించ గలిగినంత నరళమైన నమూ 

నాలో, అత్యుత్తమమైన లోవాంతో అతి నిపుణులైన 
కార్మికులు దాసిని నిర్మిస్తారు. మంచి జీతం తెచ్చుకుంటున్న 
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వ్ల 
(వతి వ్య ఒక కారు కొనుక్కొని, భగవత్ నృష్టిలోని 
కురగాల బహిరంగ (వ చేశాలలో తన వ_శాంతికాలం తేన 

కుటుంబమంతటితో నహా వినోదంగా గడవడానికి వీలై నంత 
తక్కువ ధరకి అది లభిస్తుంది.” ఈ [వకటన చూచి 

ఆనందించినవారు కూడా కొందు లేకపోలేదు, కాని, 

సాధారణంగా వినవచ్చిన విమర్శ : “ఫోర్డ్ ఆ వని నిజంగా 

చేసేటక్షైలే ఆర నెలలు తిరుగక ముంచే వాణ్జ్య రంగానికి 
దూర మెపోతాడు అనే. 

మంచికారుని తక్కువ 'వెలకి నిర్భించడం అనంభవమనీ, 

అం తేకాక - ధనికులే "కార్లు కొంటారు కనుక తక్కువ ధర 

గల కారును సిరి ౦చడంవల్ల (ప్రయోజనం ఏమో తేదసీ వారి 

భావన. 1908 - 1909 నం॥రంలో వదివేల మై చిలుకు కాళ్లు 
అమ్ముడు పోవడంతో మేము (కొత్త ఫ్యాక్టరీ కట్టుకోవడం 
అవనరమని నాకు తోచింది. అప్పటికి పికెట్ వీధిలో ఉన్న 
ఫ్యాక్ట్ రీయే చాలా పెద్దది. నవీన సాధన నంప్తి కలది. 
బహుశః దేశంలో అంత "పెద్ద ఫ్యాక్టరీ వురొక టి లేదు. 

అయినప్పటికీ, తవ్పని నరిగా వెరుగనున్న ఉత్ప త్తికీ, అమ్మ 

కానికీ అది సరిపోదని నా కనిపించింది. అందు చేత... హై లెండ్ 

పార్ గ్రావద్ద 50 ఎకరాల స్థలం కొన్నాను. ఆ వోజులలో ఆ 

స్థలం డిట్రాయిట్ నగరానికి దూరంగాఉన్న వల్లె ప్రాంతంగా 

వరిగణించబడేది. అంత ఎక్కువ స్థలం కొనే విషయం 

లోను, (వవంచంలో కని విని ఎరగనంత "పెద్ద ఫ్యాక్టరీకోసం 

తయారుచేసిన అంచనాల విషయంలోను తీవ [వతిఘటన 
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వచ్చింది. అప్పటికే అందరూ (వశ్న్ంచ సాగారు : గోన్హిక్ష 

ఎంత కాలంలో ఫోర్ ఏిబాలా తీయనున్నాడు 2” అని, 

ఆ తర్యాత అే (వళ్న ఎన్ని వేలసాద్ల పునశ్చరణ 

చేయ బడిందో చప్ప ను. ఒర్ వ్య కీ కాక్, ఒక సిదాంతం 

ఆధారంగా ఆ కార్యక మం నడుస్తున్నదని గుర్తించలేక 

పోవడంవల్ల ఆ (వశ్న అసలు పుట్టింది. ఆ సిద్దాంతం ఎంత 

దురవగాహంగా కనిపిస్తుందో, నిజానికంత సరళ మైనది. 

1909 - 1910 సంవత్సరంలో నూతన స్థలానికీ, కట్టడా 
లకూ ఖర్చు పెట్టవలసి ఉన్నందువల్ల నేను కొద్దగా మా కార్ల 

ధరలు పెంచాను. అది పూర్థిగా నా యసమ్ముత మైన దే | 

(కేతకో అది లాభదాయక మేగాని నష్టంతో కరాడినది కాదు, 

కొన్ని నంవత్సరాలక్రితం సరిగ్గా అటువంటి వనేచేశాను, 

రోజ్ నది ఫ్యాక్టరీ కష్టే నిమిత్తం ఆనంవత్సరం నేను వకేట 
తగ్గిస్తూన్నట్టుగా ధర తగ్గించడం మానేశాను. నిజా 

నికి అవ్వుడూ, ఇవ్వుడూ కూడా అదనపు ఖర భరించ డాని! 

మేము అవ్వు చేయవచ్చు. కాని. అలాచేస్తే ఆ అప్పు తీశే 
వరకూ వడ్డి బరువు వ్యాపారం మోదవడి, ఆ తర్వాత మేము 

నిర్మించే కార్ల న్ని ఆ భారాన్ని భరించవలసి వస్తుంది, అన్ని 

నమూనాల ధరలూ వంచేసి డాలర్ల వొవ్వున వెంచాను, 

“రోడ్ స్టర్” కారు భరమాతం 75 డాలగో పెంచాను, 

లాండోలెట్, నగరోచితమైనకారు - ఈ కంటి ధరలూ 

వరునగా 150, 200 డాలద్ల చెంచాను. మేము 18,644 

కార్లు ఆ ఏడు అమ్మాము, అటుతర్వాత 1910 - 1911 
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నం|॥రంలో నూతన సౌక న్యాలవల్ల నెను టూరింగ్ కారువర 

950 డాలర్లనుంచి 780 డాలర్లకి తగ్గించాను. ఆ నడాది 

84,528 కార్ల అమ్ముడు పోయినవి. నిర్మాణ పదార్థాల భరలు 

సదాపెరుగుతూనే వచ్చినా , కూలీ “చు కాడా ఎక్కువ 
అవుతూనే వచ్చినా, (క్రమంగా కార్ల ధరలు తగ్గించడానికి 

ఆ యేీజే అంకురార్పణ చేశాను. 

అఇవ్వుడు 1908 - 1911 నం[॥ల మధ్య వచ్చిన 

మార్పును గమనిద్దాం. స్యాక్ట ర్రీ స్థలం 2, 65 ఎక రాలనుంచి 
ఫలి ఎకరాలకు వె విరిగింది. నగటు వనివారి సంఖ్య 1,908 

నుంచి 4110 కి ఇెఠిగింది. నిర్శిత్రములై న కార్ల నంఖ్య ఆరు 

వేల మై చిలుకు నుంచి 35 వెలకు సెరిగింది. దీనిని బట్టి 

ఉత్పత్తి నిష్పత్తిలో వని వారినంఖ్య విరగ లేదని స్పష్టమవు 

తున్నది. 

మేము హఠాత్తుగా (అది అంతా ఒక్క రాత్రిలో 

జరిగిపోయిందా అనిపి స్తుంది) అంత ఉత్పత్తిని సాధించాం, 

ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది ! 

కేవలం ఒక ఖచ్చితమైన సిద్ధాంతాన్ని అమలు జర 
వడం వల్లా, తెలివిగా నడవబడిన శ _క్తివల్లా, యం[తనంవద 

వల్లా ఇది సాధ్యమైంది. ఒక మారుమూల వీధిలో చిన్న 

చీకటి గుయారం లాంటి ఒక వ(డ్రంగి దుకాణంలో కూచుని 

ఒక మునలివాడు వళ్ళతర బడి గొడ్డలి పిడిక [రలు తదూరు. 

వేసేవాడు. చేవగల *హికరి కొయ్యతీసికొని ఉలి, బాడిసె 
"మొదలైన వరికరాలతో అతడు వాటిని తయారుచేసి 
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మురుగు కాఇతంతో మరుగు పె్ట్టువాడు, జాగ త్తగా బక్టక్క 

విడిక రే తూచి ఊతం సరిపోయేటట్టు చూసేవాడు. కాని, ఏ 
రెడు వీడి! లూ సరిగ్గా ఒకేరకంగా ఉండేవికావు. చేతిలో 
వట్టుకునేచోట వంపు నరిగా చేతిలో ఇమిజేటట్టుగా చూడాలి, 

ఆ “కొయ్య జాతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ వంను తయారి 

చెయ్యాలి, వేకన నుంచి అర్లరా(తి దాకా ఆ ముసలివాడు 

పాటువప: యూనే షం. కాని అతని సగటు ఉత్పత్తి 

వారానికి ఎనిమిది విడి కర్రలు మొత్రమే! ఒక్కొక్కటి 
ఒకటిన్న. * డజాలళరకి అయమేనవాొడు, తరచువాటిలో కొన్ని 

ఊతం. నం; ఉండక అమ్ముడు పోయేవి కావు. 

ఈ నాం మనకు అంతకంకు వుంచి గొడ్డలి కిడ్ 

కని - లంత: మోద తయారై నది - కొన్ని సెంట్లశే 
బజారులో నొఠుకుతుంది. ఊతం సరిగా ఉంటుందో, 

ఉండదో అనే ౨సంజాటన అక్కరలేదు. అన్నీ ఒకేరకంగా 
ఉంటాయి, (వళిద్ నిద్దప్టంగా ఉంటుంది, "పెద్ద ఎత్తున నవీన 

విధానాలను అవులు “జరవ డం వల్ల గొడ్డలి సిడి కర్రల ధర 

'ననుకటి ధరలో ఎన్నోవంతుకో తగ్గిపోవట'మే కాక, ఉత్పత్తి 

అయిన సరుకే నాణ్యం కూడా ఎంతో ఎక్కువయింది. 

ఫోర్స్ కార్ల నిర్మాణంలో నిప్హహ్టమెన కొన్ని సూ(తొ 

లను వ _ర్రింపకేయడం వల్ల నే ఆరంభం నుంచీ కూజా ధర 

తగ్గించడానికే, నాణ్యం చెంచడానికీ పీలయింది. ఒకానొక 

భావానికి మేము రూపు రేలు శీర్వాము, టక్ వ్యాపారానికి 

"కే్యద్రం కేవలం ఒక భావమే కూడా అయి ఉండవచ్చు. 
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ఆనగా - ఒక నూతన యంత్ర నిర్మాత, లేక భావుకోడై న 
ఒక కార్మికుడు ఒకస్థిర మైన మాన వావళ్యకతను తీర్చ డానికి 
"వెనుకటి క్ర ౦కు ఉత్తమమైన ఒక సూత నవిధానాన్ని కనివెడ 
"తొడు, ఆ భావం న్యయం (వకాశకం అవడంవల్ల |వజలు 
దానివల్ల లాభం పొండాలని చూసారు, ఈ విధంగా ఒక 
వ్య్ తన ఒక భావంవల్ల , "లేక ఆవిష్క_రణవల్ల ఒక 

వ్యాపారానికి "కేంద్రంగా కావచ్చు. అయితే - వ్యాపారా 
నికి రూపు లేఖలు దిద్దడంలో దానికి సంబంధించిన (వతివ్య కిక 
భాగం ఉంటుంది. తన వ్యా పారసంస్థ నిరాణంలో వేల 

కొద్దిమంది సహాయం పొందిన వ ఉత్సాదకుడూ - “చేసే 

ఈ 'వ్యాపార నంస్లని నిర్మించాను” - అని చెవ్పలేడు, అది 

ఒక సామూహిక కృషి. ఫలితం. దానిలో వనిచేసే వతి 

వ్ల దాని నిఠరాణాని శెంతో కొంత తోడు 

వడీనివాడే ! కష్టవడి వనిచేసి, నరుకును ఉత్ప త్తిచేస్తూ 
(శేతలంతా ఆ విధమైన నరుకకోనం ఆ నంస్థచుట్టూ 

మూగేటట్టుచేసి, తద్ద్వారా, వాణిజ్యాన్ని చింపొందించి, 

వారు తమ జీవనోపాధి గడుపు కొంటారు. మా కంవెసీ 

ఆ విధంగా దినదినాభివృద్ధి పొందింది. 

. 



సర్ విలియం ఫిప్ 
1851. 160095 

[విలియం ఫీవ్స్ మేన్ రాష్ట్రంలో జన్మించాడు. పదానిమి 

జేళ్ళ వయస్సులో ఓడల పె వడ్రంగి పనికి తరిఫీదు పొందాడు. పిమ్మట 

స్టన్ లో ఆ వృ శీలోశే పనిచేన్తూ చదవడం, (వాయడం స్వయంగా 

"నేర్చుకున్నాడు, సముద గర్భంలో దాగి ఉన్నదనుకొంటూండిన 

స్పానిమ్ బంగారం కోసం ఇతడు జరిపిన అ న్వేవణను గురించి ఈ 

దిగువ వ్యాసంలో అభివర్షి ప పడినది, కెనడాలో 1690 లో (యెంచి 

వారిపై జరిపీన చాడికి ఈయన నాయకత్వం వహించి నడిపీ, రాయల్ 

అనే ేవును పట్టుకొన్నాడు. కాని ఆనంతరం ఇతడు క్విబెక్, 

మౌంటియల్ (ప్రాంతాల పె జరిపిన దాడులు దారుణ దురంతాలరగా 

పరిణమించినవి, రెండేళ్ల తరువాత్ “బం! క్రీజ్ మూథర్” నూచనె సర్ 
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విలియమ్ [కొత్త ఛార్థ ర్ (ప్రకారం మసాచూాట్ ఎ రాషహ్టైానిక్తి (బైటీమ్ 

గవర్నరుగా నియమింప బడ్తాడు, ఇతడు మర్యాదస్తుదు, కష్ట 

జీవి అయినప్పటికీ ఆ ఉద్యోగానికి తగినవాడుకౌడు, ఈయన తన 

బాధ్యతలను 'స్మకమంగా నిర్వహించ లేద నే ఆరోపణకు సంజూయిష్నీ 

ఇప్పుకొన డానికి గాను ఇంగ్గండుపోయి, అక్క. జే వముశణింధాడుః 

మాథర్ కుటుంబం మొదటి నుండి ఇతనికి అండగా ఉంజేది, 

కనుక, కాటన్ మౌథర్ వానీన ఇతని జీవితజరిత (పళంసనీయం గా 
ఉండడంలో ఆళ్చర్యం లేదు, గవర్నరు ఫీవ్స్ మరణించిన తరువాత 

"50 జేళ్ళకు చిన్న కరహ్మత్రంగా (పకటింపబడిన ఈ జీవిత చరిత, అనం 

తరం 1702 లో మాథర్ (పకటించిన స్యపనిద్ధ [గంథం “మాగ్నా 

లియా కిస్టీ అమెరికన్” (Magnalia 0009౪ American) లో 
చేర్చబడింది.) 

కెప్టెన్ ఫివ్స్ : స్పానిష్ బంగారం 
చకవర్తి నాకలలో ఒకదానికి కెప్టెన్ కావాలనే 

అప్పటికీ తన వాంఛ అనీ, అప్పటిక న్న ఇంకా మంచి నావి 

కులదై తనకు పెత్తనం ఉండాలని కోరుతున్నాననీ, నాక్ 

ఇాన్ట్రన్ లోని (గీన్ లేన్ (పాంతంలో తమ కొక ఇటిక లిల్లు 

ఉంకు బాగుండునన్కీ దయాళునైన భగవంతుడు తనకు 

ఇవే కాక ఇంకా వాలా మేళ్లు చేయవచ్చుననీ - విలియం 

ఫిప్ తన భార్యతో తరచు వెపుతూండే వాడు, ఈ 

మాటలను ఆమె కొంత నంళశయంతోనే వింటూ ఉందేది, 

కాని అతడు ఇవన్నీకూడా తప్పకుండా జరుగుతాయన్నట్లు 
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వాటికోసం తీ వంగా నిరీవి, స్తుండడం వల్ల వాటిలో అతని 

(సథానమైన వాంఛ యేమిటో -తెలుసుకొనడం సుసాధ్యం 

"కాదు, అతడు - సాహాసోన వేతుడై న (వతిభావంతుడు, అందు 

వలన నపహాజంగా అల్ఫతి(ం అంజ అనపహిం౦ంచుకొచేవాడు 

. సొహానంగా ఒక (వణాళిక చేసుకొని, నపానంతోడానిని 

మా అతని బుద నిశితత్వం మంగలిక త్తి 

వదునును బోలినది కాదు. ఒంటి చేతి గొడ్డలిని బోలినది, 

ముష్కర విషయాలనే సజా ఎన్నుకునేవాడు, “మధ్యలో ఎన్ని 

(వమాదాలు వచ్చినా తన నిశ్చయాల వదునును మొక్క_వో 

సీయకుండా కడకంటా నరుక్కొని పోయేవాడు, 

ఈ విధంగా సాహసోపేతమైన ఘన కార్యాలు చేయ 

డానికి అవనరి మైన నర్య లతణాలు [ప్రోది చేసుకొని అందుకు 

ఉచితమైన నావిక నృ _త్రిని అవలంబిండాొడు ; భగ్న మైన 

నాకలో నుండి (బతికి బయట వడిన ఒక నావికుని వలన 

బహోవూ దీవులను గురించి విని అచటికి నౌకాయ్మాత్ర 

వెళ్లౌొడు. కాని, ఈ యాతలో అతనికి లాభించినదల్లా, 

అతడు ఇంగ్ల ండ్ దేశానికి "వెళ్ల డానికి కావలసిన నంభారం 

మాత్రమే! ... అయితే, అక్క_డే మరొక స్పానిష్ నాకా 

భంగాన్ని గసరించీ ఆ సందర్భంలో నము[ద గ ర్భృంలో 

మునిగిపోయి వరల ఉదరింవబడని అపార నంవదనుగురించీ 

కొంత భోగట్టా అతడు సంపాదించాడు. ఆ ధనాన్ని అనే 

వించి ఉదరింఛాల నే తీవ వాంఛ అతనికి కలిగింది ఆ 
క్ ఆలో 4 అత ఆ విషయం (బిటివు (పభుత్వాధి నేతలకు వ పస్తులు చేసుకొని, 
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చివరికి 168కి లో శాజనొకలలో ఒక డానికి కెవెన్ అయాడు. 

కడకు అల్టీక్ రోజ్ అనే వళైనిమిది కతఘ్నులు, తొంబై. 
ఐదుగురు నావికులు గల ఒక నౌక కధివతిగా అయి న్యూ 

బ్రంగ్గొండు వచ్చాడు. 

ఇతడు “అల్టిర్ రోజ్ "కి కెళచ్చైన్ గా ఉన్న నమ 

యంలో ఆ నౌకలోనివారు, ఎన్నటికీ ఫలించని తమ ఐక్య 
ర్యాన్యేవణతో విసిగిపోయి, తేమ శకెన్గాన్ మై తిరుగుబాటు 
చారు. అంతా ఒక్క_సారిగా కత్తులుదూసి వచ్చి, 

కార్ల ర్ జెక్ మాద ఉన్న కె్చైన్ని చుట్టిముట్టి, తవుతో 

పాటుగా ఈ ఓడను తీసుకొని దశీణ నము(దాలలో ఓడ 

దొంగల వ్యాపారం చేయడానికి శావలసీనదిగా అతత 

ఒత్తిడి చేశారు. ఆ సమయంలో కెఫైన్ ఫిప్ చేతుల్లో కనీసం 

కర్రముక్క_కూడా లేకపోయినా. సాహనంతో మహో వీరు 

లగు శావ్చున్ | పాంగర్లవ'లె నిర్మయంగా వారిమైకి 

దూ కోడు. “కేవలం అతని పిడికిలి పోట్లతో న చాలామంది 

నేలకూలారు; మిగిలినవారు తోక ముడిచారు... 

ఒకరోజున ఈ నౌక నిర్శనువ్వ్నమైన ఒక స్పానిష్ 

దీవివద్ద మరమ్మాత్తులకోనం ఒక గుట్ట(ప్రక్కన కట్టివేయ 

బడింది. ఆ నౌకలో ఉన్న నూరువుందిలో నవెంమిదివుంది 

తివ్చ మిగిలిన వారందరూ వినోదారముంటూ ఆ దీనిలోని 

అడప్లోకి బయలు ేరిపోయారు. అక్కడ వారంతా ఒక 

ఒడంబడిక (వాసుకొని, వరుసగా దానివైన సంతకాలు చేసు 

కున్నారు, -ఈ ఒడంబడిక [వకారం అనాడు వడు గంటలకు 
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వారంతాకలిసి శెస్టెన్ని, అతినికి విశ్యానప్మాతులై న వది 

మందినీ బంధించి, ఆ నిర్ణన చివిలోనే వదిలివేసి తామూ 

నాకతో దక్నీణ నము[దాల వైకిపోయి నమ్ముదపు దొంగల 

వ్యాపారం సాగించుకోవాలసి నిశ్చయించు కున్నారు. చ 

కటల తీరా మరొక గంట, గంటన్నరలో అమలు జరుగు 

తుందనగా చాలని గురించిన ఫోగట్టా "కెప్టెన్ ఫిప్స్కి 

తెలియ వచ్చింది. కాని ఆ స్వల్ప వ్యవధిలోనే, అతు 

ఆ కుటడారులంతా లొంగివచ్చి తన కాళ్ళ మోద వడి 

(పాణభితు వెట్టుమని చేడుకొ నేటట్టు చేయడం సాధ్యమా ? 

సాధ్యమని అతడు రుజువు చేశాడు. ఈ కటదారులు 

తమకు ఒక వడంగి అవసరమున్న దని గస ర్తించి ఆ నవు 

యానికి నౌకకు మరమ్మత్తు చేస్తూన్న ఆ వ(డ్రంగికోనం కబురు 
పంపారు. అఆశకబురు తెచ్చినవాడు నంత కాలు చేసుకున్న 

ఒడంబడికలోని పరతులన్నీ అతనికి చూపించి, చారితో 

చేరకపోతే అతని వని ఏవి జరిగేదీ కూడా వివరింవాడు. 

ఆ వడ్రంగి నద్భుద్ధి గలవాడు అవడం వలన ఆ విషయాన్ని 
(శద్ధగా యోాచించుకొొన డానికి కష్టంమోాద ఒక అర గంట 

వ్యవధి సంపాదించి, శౌాకమిద పనిచేయడానికి వెళ్లాడు. కుట 
దారుల గూఢచారి ఒకడు అతనిని వెన్నంటి వెళ్లాడు, 
అక్కడ వని చేస్తూ చేస్తూ, అక స్మాత్తుగా అతకు కడుపులో 
పెద్ద నొప్పి వచ్చినట్టు నటించి, మందుకోనం శెన్టైన్ గదిలోకి 
వరుగెతాడు, తన అవస్థ యావత్తూ మూడు ముక్కలలో 
కెప్టెన్ క్రి చెప్పాడు, బ్రైన్ కూడా 'ఛాలా నంగ పూంగా, 
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“నువ్వు అడవిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఒడంబడికమోద సంతకం 

చెయ్యి ; తరువాత సంగటి చేను చూచుకుంటాను,”' అని 

అతళ్లో వంపవీవేశాడు, వ్మడంగి వెప్తపోయాడు, వెన్ ఫిప్ ఎ 

తన మిగిలిన మిత్రులను (ఏడుగురో, ఎనమండుగురో, 

వలిచి వ వరిస్థితులలోనై_ నా వారు తనకు అండము నిలి 

వేది. లేనిదీ చేప్పవలసినదొగా కోరి అప్పటి (పమాదకర 
స్పిషని వారికి "ఆలియజెప్పాడు, వారంతా, “నిన్నే మేము 

నమ్ముకొన్నాము, ఎలాగైనా -ఈ (వమాదాన్నుండి బయట 

పడే మార్లం ఆతోచించు”” అని అతణ్ణి (నారళారు: 

“భగవంతుని కృవ ఉంటే ఈ [వవమాదాన్ని నేను అక్ సుల 

భంగా అధిగమించగలను” అన్నాడు ఫిప్సీ. 

కెప్టెన్ p= (వకారం, ఆ నౌకలో ఉన్న ఆపహోర 

అర లన్ని టిసి నారు ఒడ్డున వేసిన ఒక గుడారంలోకి 

చేరవేశారు. వాటి రత్షుణార్థం నాకలో ఉన్న తుపాకులు, 

శతఘ్నులు అన్ని టిసి త చుట్టూ చార చేసి 

పెట్టారు. అప్పటికి, తిరుగుబాటు హా ముఠా అడవి 

లోనుంచి తిరిగి వస్తూంది. తీరా వారు గుడారం వద్దకువచ్చి 

ఈ దృశ్యమంకా చూచి, *ీవునం వరో “అం 

నిస్ఫృృబాతో అరిచారు. నెనువెంటనే,  శెన్టెన్ ఫిప్స్ 

“జ్వరంగా నిలబడండి ! సాంమి (దోహులాశా !! మో 

మోకు దక్కవు,” అంటూ వేసిన కేక్ కూడా 

నివించేనరికి వారికి వై(పాణాలు వైన లేచిపోయినని. 

వారు మరొక అడుగు ముందుకు వేచే, తుపాకులు 'పేల్చ 



నో 

వలసిందిగా శెస్టెన్ తన అనుచరులను ఆచేకించడంతో, 

కటదారులలో ఆందోళ న ఎక్కువయింది. 

వాదు ఆయనను ఆ నిర నువ్యుమైన అరణ్యంలో 

వదిలివేసి, శీడతో పారి పోవడానికి కుటచేశారు. ఇవ్వకు 
ఆ నికే వారికి తాను విధించ నున్నట్లు కెప్రెస్ ఫహ్స్ 

సూచించాను. పివ్తుట మళ్ళీ వంతెన 'తెవ్చవేయించి, కేవ 

మోద గుడారంలోని ఆహార వచాన్దాలన్నిటిని తిరిగి శ్చీష్ర 

లోకి చేర్చవలసినదిగా తన అనుచరులను అచేళించాకు. 
దారుణ 1వవానళిత. అనుభవించవలసి వస్తుందని తెలియ 

గానే కుటడారుల ముఠాలోని వాళ్లందరూ "క్హైన్ కానా 

వేళ్లాబడి తమాఖిత. వేడుకొనడం (ప్రారంభించారు. తమకు 

కెప్టెన్ మాద ఏ విధవైంన "ద్వేషమూ "లేదనీ చృక్రవ_ర్థి 

కీడతో దతథీణ నము[దాలపై ఓడ దొంగల వ్యాపారం 

సాగించుకొనడానికి పారిపోదాముంకు తాను బవ్వుకొనక 

పోవడ మొక్క_కే తమకుకష్టం కలిగించినదసీ, తక్కి_నవివయా 
లన్నిటిలో చాన్సు (బతుకులలో సర్వదా కెద మెన్ కి విశ్యాన 

ప్యాలులై ఉండడమే తవు నంకల్పవమునీ అ రాయనకు 

విన్నవించు కొన్నారు, దక్షిణ నము[దాలకు పారిపోవడం 

శెపైనుకు సుతరామూ ఇష్టం "లేదని తేలిపోయినందువలన 

తమ వాంఛను వదలుకొని, మైన్ ఆజ్ఞానుణారం (పవ 

_రించడడానికి స్పంగా ఉన్నామని కూడా వారు (వమా 

ణాలు చేశావ. వారంతా తవు వద్దనున్న  ఆయుధా 
లన్నిటిసీ కె్చాన్ కు సమర్పించి, దీర కాలం తన పాదాల 
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(మాల మోకరిల్లి (ప్రార్థి ంచేటట్టుచేసిన పిమ్మట, ఫిమ్స్ 

వారిని తిరిగి నాకై న ఏకో నిచ్చాడు. కాన్కి వారందరినీ 

జమైకా వరకు తీసుకొనిపోయి అక్క_డ వదిలివేశాడు. 

జమైకాలో మరికొందరు నావికులను నమకూాద్చుకొసి 

అచటినుండి హిస్పానియోలాకు వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక వృద్గ 

స్పానియార్డ్ (లేక పోఠ్పుగీసువాశో) నావికుని వద్దనుండి 

అన్వేషణకు ఉవయాగవడగల కొంత భోగట్టా లభించగా, 

తిరిగి కొంత ఆశ కలిగింది, పోర్ట్ - డ-లా - స్లాటా (నాకా 

(శయాని)కి కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో నము[దంలో ఉన్న 

గుట్టలవద్ద ఆ ధనపునౌక ముసిగిపోయినదని ఆ వృద్ద నాని 

కుడు చెప్పాడు...... ఆ(ప్రకారం, శెన్టెన్ వివ్స్ ఆ (ప్రాంత 

మంతా గాలించాడు. కాని, ఆ వృద్ద నావికుడు సూచించిన 

[వేశంలో ఎంతే వెదకినా అతనికా భగ్ననాక మాతం 

కనిపించలేదు. అతడు “రోజ్” నౌకలో తిదగుతున్నంత 

వరకు ఇలాంటి ఆశాభంగాలు అతనికి వాలా కలిగినవి, 

అయితే, వాటివలన నముద గర్భ నివీ_ప్రమైయున్న ఆ 

ఐశ్వర్యాన్ని అన్వేషించి తీరాలన్న అతని సంక ల్పదార్డ వ్ర 

మాతం చెక్కు_ చెదరలేదు. ఆ నిశ్చయంతో చే బంగ్లండుకు 

తిరిగివెళ్లి, మళ్లీ [కొత్తగా లోగడకన్న కట్టుదిట్టంగా అనే 
షణ _ (పారంభించడానికి తగిన నన్నాహోలు చేశాడు, 

అవ్వడే శీవీక తో నురికొంచెం ముందుకు వెళ్లి ఉంళకు, ఆ 

భనం దొరశేజేమో అనే అశ అతనికి ఉన్నప్పటికీ, అతని 
సహచర నావికులు కేవలం అలసులు, అవిశ్వననీయులు 
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అవడంవల్ల అతడు నెనుదిరిగి పోవలసివచ్చింది. 

శెన్టైన్ ఫిహ్స్ (ప్రవర్తన ఘనమైనదిగా, గారవమై 
గదిగొ ఉన్నందువల్ల ఆ క రన (వముఖి సామంతులు 

(Noble men) కూడా అతనిలా” ఎంతో మర్యాదగా (వస్తా 
ఏంచేవారు, అయినప్పటికీ, అతనికి (వబల శ(తువులుకూడా 

చాలామంది ఉండేవారు. అల్బెవమార్షీ |వభువు ముదల న 

కొందర మోతుబరఠుల (బోత్సాహోన్ని నంపాదించుకొని, 

సుమారు అర్గశ శతాబ్దికి పూర్ణం “చెద్ద ఎర” వేయబడిన 

ఆ “బంగారు చేపల వేటికు కెసెన్ ఫస్ మల్లీ బయలు 

చేరాడు. అనేక కార్యాలలో, వ్యాపారాలలో తన సామ 

రాన్ని న వరీవీ,చుకొన్న వాడు అవడం వలన -ఈ 

అపురూపమైన చేవల వేటను వాన్ 'చక్యంతో కొనసాగించ 

డానికి అవనరమైన ఉవకరణా లన్నింటినే కాదు, తాను 

(కొత్త తగా కనిపెట్టి వురికొని శ్ వరికి రాలను కూడా తయారు 

వేసుకొని తీసు కోని వెళ్ళాడు. 

ఈ విధంగా శెస్టెన్ ఫిప్స్ ఒక ఓడతోను, ఒక చిన్న 
వడవతోను పోర్ట్-డ-లా- పాటా వద్దకు చేరుకుని, అక్కడ 
ఒక పెద్ద కర 'దోనెను కూడా తీయారు చేసు సుకున్నాడు, 
(బ్రహర్థండమైన ఒక “కాటన్ వుడ్”? చెట్టును నరికి, డాని 
(వానితో తయారు చేయబడిన ఈ దోసె, సువూరు వది 
తెజ్జతో నడువవలసినంత చెద్దడి. దానిని తయారు చెయ 

డానికి, తక్కిన అన్ని పనులలో వలెనే తన శక్తి యుక్తుల 
నన్నింటినీ వినియోూగెంచి, న్యహన్తాలతో చేచాడితవట్టి, ఎడ 
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"తగకుండా అనేకనాత్రులు అడవిలోనే ఉండి వనిచేశాడు, 

ఈ దోనె, చిన్న వడవతోపాటు, ఒక నురతీత స్లలంలో 

లంగరు వేయబడి ఉంటూ, చుట్టుువక్క_ల తిరిగి వస్తూ ఉండేది. 

అయినా, నము[దంలో వరునగా ఉన్న కొన్ని గుట్టలను 

మాత్రమే ఈ దోనెలో నెళ్ళి వచ్చినవారు చూడగలిగారు. 

ఈ గుట్రలకు ““శాయిలర్స్” అనిపేరు. ఏీటటిమోద 

ఒక్కొక్క చోట నముదం రెండు మూడడుగుల లోతు 

మాత్రమే ఉంది. అయితే, వదైనా పడవ వచ్చి ఇలాంటి 
ఒక గుట్టకు కొట్టుకొని వగలిపోతే మూత్రం, వెంటనే డాని 
(వ క్క_నే అగాధంగాడ్న షనము[ద్రగ ర్భృంలోకి దొరలిపోతుంది. 

ఈ “బాయిలర్” (పాంతంలో ఎంతకాలం వెదికినా, 

ఏరి వర్మిశమకు పరిహార మేమో కనిపించలేదు. ఎవ్వడు 
నెళ్ళి "వెదకి వచ్చినా పరిపూర్ణ ఆశాభంగమే వారికి ఎదు 

రయీది. అ దుర్వా త్త వారు తముకెస్టైన్కు అంద జేసేవారు. 

ఒక రోజున పీరంతా నిరాశతో వెనుదిరిగి వస్తూం 
డగా వారిలో ఓకోడు దోనె గోడమోదనుండి వంగి నీటి 

లోవల వదో భూశొడు. అది నీటిలోవల ఒకగుట్టమిద 

"పెరుగుతూన్నట్టు కనిపించిన “సీ ఫెదర్” అనే ఒక రక 

మైన జంతువు, వెంటనే, వారిలోని ఒక ఎర్ర ఇండియను 

నిటిలో మునిగి ఆ “*ఫెదరొ”ని తీసుకు వచ్చాడు. *,.ఈ 
ఎ[ర ఇండియన్ ఆ ““ఫెదర్”తో పాటుగా మరొక విచిత్ర 
మైన ననూవారాన్నికూడా తీసుకువచ్చాడు. తనకు ఈ 
“ఫెదర్,” దొరికినచోట సిటిలో చాలా శతఘ్నులు .కను 

12 
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వించాయని అతడు చెప్పాడు. ఈ వార్త అతని నహచఛరు 

అందరినీ అశ్చర్య చకితులనుచేసి, ఎడ తెగని విఫలయత్నా ల 

వల్ల కలిగిన నిరాశా నిన్న్సృహలను పో(ద్రోలి, తిరిగి నూత 
నాశాంకురాలను మొలకెత్త “వేసింది. తొము ఆంతవరకూ 

అన్వేషీస్తూన్న (వచేశాన్ని చినరికి కనునాన్నామన్నంత 

ఆనందం వారికి కలిగింది. ఆ ఎర ప్రండియనును మళ్లీ ఒక 

సారి మునిగి భూచి రముని వంసారు. ఈ తడవ అతడొక 

చెద్ద వెండి వలకను తీసుకువచ్చాడు, అది సుమారు రెండు 

క ర. వందల పౌనుల ఖరీదు ఉండవచ్చు. దానితో 

వారి ఆశలు మరింత బలవడినవి. ఆ వైన, వారా (వచే 

శాన్ని మళ్లీ సులభంగా కనుగొనటానికి వీలుగా జాగ. త్తగా 
గుద్భులు వెట్టుకొని పోయారు, 

వారు తేమ కెప్టెన్ దగ్గరకు వెళ్లారు. నిరాశా జనక 

"మైన దుర్యార్త రలనే వీడ శెన్టె ఇన్కు అంద జేయడం, ఆవార్త 

శఇస్టైన్ నికూడా నిరుత్సాహ వర చడం చిరకాలంగా వారికి దిన 

చర్య అయిపోయింది. ఏరు ఈసారి తాము లీనుకు వెళ్ళిన 

“వెండి వలకను కై నెన్ ముందున్న బల ల్ల (కింద ఒక్ (పక్కగా 

చెట్టి ఆ బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు, వమైనా నరే, భగ 

వత్కటాతుం కలిగి తమ [వయత్నం ఫలించేవరకు వేచి 

ఉండవలసిన బే గాని వెనుదిరిగి పోయేది తేదని కెళ్తెన్ తన 

దృఢ నిశ్చ: నూన్ని గ ట్టిగా పునశ్చర ము చేస్తూ ఉంకు, వీరంతా 

ఆయన నూగు ఆనందంగా వింటున్నారు. (5 మంగా 

బల్ల[క్రింద ఉన్న వెండి వలకను ఆయనే చూచి, తవాను 
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(పక్నించాలని వారు ఎదురు చూస్తున్నారు. చివరకు అ 

విచిత్ర వస్తువు ఆయన కంట బడింది. వెంటనే “పెద్ద నాం 
కుతో “వమిటిది? ఎక్కడి దిది?” అంటూ కేకలు పెట్టాడు, 
విరు కేవా ముఖవై ఖరులను మార్చి, దానిని కాము ఎక్కడ 

ఎలా కనుగొనినదీ వివరింఛాడ; దానితో “భగవంతుడికి 

వునవైన దయ కలిగింది. మనం ధన్యులం!”” అని అక 

మాడు, 

ఆ పైన వారంతా అక్కడినించి ఎవరి వనిలోకి 

వాళ్లు వెళ్ళిపోయారు. అదృష్టవశాత్తు, వీరిహాన్తం మొట్ట 

మొద టే, అభగ్న నౌశా శిధిలాలలో ఒక [వక్కగా ఉన్న 

వండి బంగారాలమోద వడింది. అలాకాక ఓడకి బరువు 

కోనం వేసే కంకర బసాలు మొదలై న వాటితో కలసిపోయి 

ఉన్న స్పానిష్ నాణాల నంచులు ఉన్నచోటనే వీరిచేయి 

మొదట వడి ఉం ఈ వని ఎంతో చికాకు కలిగించేది, 
కష్ట్రసాధ్యవైంనద్ అయి ఉండేది. ఇవ్వడు అలాకాక, ఆ 

భగ్న నౌకలో వెండి బంగారాల వలకలు దాచిన ధనా 

గారమే వీరికి మొదట కనిపించడం నిజంగా గొన్న అదృష్టం, 

విమ్ముట ఈ “బంగారపు చేవల వేటి” ఎంత అద్బుతంగా 

సాగిందంకే, - అచిరకాలంలోనే వారు ఒక్క (ప్రాణినస్థం 

కూడా లేకుండా ముప్ఫయి రెండు బు మెళ్ష వెండిని ఆ 

నము[ద్ర గర్భంలోనుండి బయటకు తీయగలిగారు; - అవును, 

అప్పటికి వావ బయటికి తీసిన వెండి బుపెళ్లతో కొలువ 
దగిన వరిమాణంలోకి వచ్చింది. 
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ఈ ఏవిధంగా, సుమారు అరక పూర్వం సాగ 

'రార్చితమైన అపార ధనరాళి తిరిగి సలు మొగం చూడ 

గలిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆ ధసపు నంచులవై' కొన్ని 

అంగుళాల మందాన సున్న పురాతివార నక్నాడెంది. క్టిభో 

మునిగిన నావికులు ఇనువ వనిముట్లతో ఆసున్నపు రాతి 
పొరను వగుల గొట్టిన మదట తున్ఫువ్య్నబ్లున్న స్పానిష్ 

నాణాలను తట్టలకొొద్దీ ఏడెనిమిది నిలువుల లోతునుండి పెకి 

తీశారు. రకరకాల వెండి నాణాల గూవంలోజన్న ఈ ధనానికి 

తోడు బంగారం రూవంలోను, ముత్యాల రూపంలోను, సగల 
రూవంలోను గల నంవదకూడా అక్కడ వారికి అపారంగా 

దొరికింది, ఆ స్ఫానిష్ (ఫ్రిగోట్ వడవనిండా నింవడానికీ 
శాలినంత ధవరాశిని వార ఎవెకి తసారు. ఇంతలో వారి 

ఆహార పధారాల నిల్వలు నిండుక్ంటున్న ఏ౨నువల్ల వారు ల 

వంతంగా తవు *ీబంగారు చేవల వేటి” కి ట్టి వెట్టి బయలు 

చేరటం తప్పనిసరి అయింది. ... అయితే, కట్టపడవటి 
రోజున కూడా వారు అతివేగంగా ప్రం వే వెండి బంగారు 

కణికెలను మెకి లాగ గలగడం (వశంనసీయ మైన విషయం, 

నిజానికి, అప్పటికి ఒక విధంగా అనెండి ౫ంగారు కణ్కెలు 

చేర్చి ఉన్న గదిలోగల సంవదను పూ_క్రగానే వారు మెక 
తీశారన్న విషయం ఆతవవాత కలిసింది. 

కాని కెపైన్ ఫీవ్స్కి ఇవ్వుడొక ఫ్మీవమైన విచారం 
వట్టుకుంది. అతడి నాకరులంతా, వూనూలుగా నావి 

కులకు ఇవ్వబడే నెలవారీ జీతాల వర్పాటుతో వచ్చినవారు. 
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కాస్కి ఇవ్వడు కెన్ ఆచెశానుసాంం కామంతాొ నడ్డి 

బంగారు కణ్కల రూనంలో ఉన్న కన్ను చెదినే ఐశర్య త్తే 

తవు ఓడను సింనారు కనుక, అందులో తమక భాగం ఊడ 

దన్నమాటను చాక నహీంచలేరు. ఆ ధన ముతటవో 
మరొక దూర డేశానికి పారిపోయి, తవు చేశపు అధికారులు 

వచ్చి అరెస్టు చేస్తారనే భయం లేకుండా సుఖంగా (:,తక్మా 
లనే ఆశలు వాాంలో అంకురించడ మారంఖించినవి. ... 

కస్పైన్ ఫెన్స్ నూశవుడ్కి సాధ్యమైన మంచితనాన్ని, వాతు 
త్యాన్ని ఆంతా ఉవయోగించి అ నాపికులందనిని వణకు 

విశ్వాస పాతులుగా చేసుకొన్నాడు, వారి జీతాలకుతో శు 

'వెద్ద వెద్ద మొకాలు వారికి వంచి పెట్ట గడఆాయనీ, నాగలిన 

నావికులకు అ ముకకలు నంత్భ చీ కలిగించకవోతే కన 

భాగాన్నికూడా చాకికి వంచి వెట్ట గలనపే ఆయన వాగ్తానం 

చేశాడు... స 

కృపైన్ కప్స్ 1687 లో లండన్ చేదకున్నాడు. 

అతడి ఓడలో డాచాపు కి లవమలపొన్లు (45 లతల రూపా 

యలు) ఖరీదు వెసే ఇండ్ బంగారాలు తీసుకువచ్చాడు, 

తన నావికులకు 'కానువేసిన వాగ్షానాలను తు,చ. లవృ 

కుండా పాలించడజంవల్ల ను, అయినప్పటికీ ఈ ధనాఢవణ 

యాత్రకు అేక విధాలుగా సహాయం చేసిన మ్యఖడి 

చార్గకు చెందదగిన భాగం న్యాయంగా హారికి ముట్ట జే్నడర 
వల్లను అతడి నత్యనంధత, బుజుత్యము, లవ్య్రాయావైంసవి, 

ఈ సౌళీల్వానికి ఫలితంగా తీరా చివరికి, వదహోర్తువేలపౌన్లు 
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ఖరీదు చేసే "ఎండి బంగారాలు నూత మే అతనికి మిగిలినవి, 

ఈ సౌశీల్య (వదర్శనకు (ప్రశంసా చిహ్నంగా అల్నెనూర్డీ 
(వభువు అతని భార్యకు 'వేయిపొనులు ఖరీదు చేసే సువర్ణ 
క లతాన్ని బహుమానంగా ఇచ్చాడు. .. 

ఈ విధంగా, తమజాలికి విశేష ధనాన్ని సంవాదించు 

కొని రావడానికి సాహాసోజేతమైన కృషి చేసినందుకు శక 

వ ర్తి అతనిని “సక్” బిదదంతో సత్కరించాడు, ఐశ 
ర్యాన్వేహకుడై న వీరుడు అని మనం అతణ్ణి అభివించే 

యెడల ఆ విశేవణ మతనికి ఉచితమైనదిగానే కనిపిం చదవచ్చు, 
అయితే, ఆయన చిరనురణీయుడు అవడానికి ముఖ్య కార ౫౦. 

అయన సత్యనంధత కనుక, 'నత్యసంధుజై న పీరు. అన 

డం ఇంకా ఉచితమేమా! వమైనా-అతికు కళ్ళ కల జల 

మెరుగని స్వచ్చమైన జీవనది వంటివాడు; భగవ(ల్పేరణ 
వల్ల ఘనుడై న జాతీయ మహావీరుడు, 
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